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 ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

 مد وسلا ةر رضیر ءاشي نم هرودل هللا یدهی 4 میلع ءیش لکب هللاو سادلل لاغمألا هللا ب

 ميظعلا هللا قدص



 ةمدقم

 نم دح ىلإ تلصو دق ةيمالسإلا ةمألا لاح تناك نيريخ ألا نينرقلا ىف

 فعضلا نم تارعف لبق نم ةمالاب ترم دقف . طق لبق نم هغلبت مل ءوسلا
 نكت ملاهنكلو- نيكمتلاو ةوقلا ىلإ ًاهدسحب درسعت تناك ۔ لالحمضالاو

 نوكي امنيب ةحاسلا نم ابناج لتحي فعضلا ناك لب اهعومجم ىف لحمضت

 ةلودلا راعشلا لفاحج تحاعجأ امنيحف «ضرألا ىف انكم لازام رخآ بناج

 لازت ام سلدنألاو برخلأ ىف ةيمالسإلا ةلودلا تناك «قرشملا ىف ةيسابعلا

 ىلع ثلوشسا دق ةينامشمعلا ةلودلا تئاك سلدنالا تطقس نرجو «ةمثاق

 .ابروأ قرش ىف لغوتت تادبو ةينيطنطسقلا

 ملاعلا ىلع لال ضالاو فعضلا ىلوتسأ دقف نيريخ-ألا نينرقلا ىف ام

 مظعم ىلع ءاليتسالا نم ةيناثلا مهعلوج ىف نويبيلصلا نكمتو ءهلك ىمالسإلا

 ةلودلا ةلازإ۔ ةيملاعلا ةينريهصلا ةنواعم  ارعاطتسا مث «ىمالسإلا ملاعلا ءازجا

 .دوجولا نم ةيمالسإلا
 تهشنا امك ىهتنعس ةيلاحلا لالحمضالا ةرعف نأ ىف كشلا انرواسي امو

 هلوسرو هللا دعو امك ىرخ" ةرم نيكمعلا ىلإ ةيمالسإلا ةمألا دوعتسو ءاهتاتباس

 رمألا هبلإ جاتحا ام ربكأ دهجو لوطا تقو ىلإرمألا جاعحا ولو قحا هدعوو

 ..ءادعألا لاحو ةمألا لاح ىلإ رظنلاب «ةقباس ةرم ىأ ىف

 ىف ةنيعم اطوطخ عبتعنل «نييضاملا نيئرقلا ىف خيراتلا ةكرح- دصرن انه انكلو
 ۰ .خيراتلا كلذ

 لك نم اهل ءادعألا حايتجاو ءةمآلا هيلإ تلصو ىذلا مييسلا لاخلا ىدأ دقل

 ةايحلا ةداعإو «لاوح-آلا حااصإ نالوا «نیتیحیحسصت نیتکر ح مايق ىلإ < بناج

 چ



 ةعبرأ لبق هع قودصملا قداصلا ربخأ امك ةمألا هيلإ تراص ىذلا « ءاثُلا د ىلإ

 ىلع ةلك ألا ىعادت امك مآلا مكيلع ىعادت تأ كشوي » : لاق نيح انرقرشع

 ؛ريشك دعموي متنآ لب : لاق ؟هللا لوسر ای ذعموي نحن ةلق نمآ :ارلاق .اهتسصق

 نفذقيلو «مكئادع؟ رودص نم ةباهلا هللا نعزديلو . لليسلا ءاثخك ءاثغ مكتكلو

 ةيهاركو ايندلأ بح : لاق ؟هللا لوسر اي نهولا امو : اولاق . نهولا مكبولق ىف

 )١(. و تنوملا

 قسنلا ىلع حالصإلا ةكرح ىأ «ريودعلا» ةكرح ىه ىلوألا حيحصتلا ةكرح
 ةكرح ىأ ةيمالسإلا ةكرحلا ىه ىرخألا ةكر حلاو ءايروأ نم داغعسملا ء«ىبرغلا

 . مالسإلا ىلإ ةدوعلا

 مث بيرقتلا هجو ىلع نامزلا نم نيئرق ذنم ايكرتو رصم ىف ىلوالا تدب
 نم ةعقب ىآ ىف لقت ال «ةتوافتم تاقوأ ىف ىمالسإلا ملاعلا ةيقب ىف ترس

 ملاعلا دالب نم دلب نم رشكأ ىف ىرخآلا تماقو .لماك نرق نع ىمالسإلا ملاعلا
 لقي الو «دنهلاو :ىقيرش ألا لامشلاو «رصمو ‹ةيبرعأا ةرير-إا ىف «يمالسأإلا

 . بيرقتلا هجو ىلع نرق فصن نع ىمالسإلا ملاعلا نم ةعقب ىأ ىف اهخيرات

 ناكو ءاهيلع امو اهل ام ىرنل ةيمالسإلا ةكرحلأ اشقان باعك نم رشكأ ىفو
 روهظ تقو ةمآلا اهنم ىناعت تناك ىلا ضارسألا انضرع اننأ شاقنلا جهنم
 ضارمألا كلت هجاوت نأ ةكرعللا هب تلواح ىذلا بولسالاو ءةيمالسإلا ةكرسلا
 ىدمو ءاهيف تقفخأ علا بنارجاو :اهيغ تحج ىعلا بئاوجلاو ءاهجلاعتو

 انشاقن ىف نكن ملو .ضارمألا نم هجالع ىف تلشف اميف لشفلا نع اهتيلوفسم

 هيلع ضقوتي داج رمأ ىف ةلماجملل لاجم ال هنال ةيمالسإلا ةكرحلل نيلماجم
 تقال ةكرحلا نإو «ةريشك تناك ضارمألا نإ لقاق لاق نفلف .ةمألا لبقحسم
 تهجأو دق خيرأعلا ىف ةيحالصإ ةكرح لكف ءكاذ وأ بلاجلا اذه نم ةمواقم
 ةلقو « ةسمالا مسج ىف اسهلغوتو «ضاآرمألا ةرثك :اهتأذ تالكشملا هذه

 رذدق ىلع نكلو .كاذ وأ بئاجلا اذه نم ةكرفللا اهاقلت ىتلا ةمواقملاو «نيحلصملا
 ىلعو ءاهسدختست ىتلا تاودألا ةححص ردق ىلعو «هب موقت امي ةكرح لك ناجإ

 ,دواد ربو دمج هاور ( ١

:ً 



 یف ادلق دقو . حالصإلا ىف اهلشف را اهحاج یدم نوکی ءاهترباثمو اهتعزع ردق
 ناك بناوج تلفغأو ءاهتريسم ىف تلجعت دق اهنإ ةيمالسإلا ةكرحلل ادتشقانم
 اهنإو ءاهتاذ ةكرحلا ىلع رثا دق لجعتلا اذه نإو ءاهتيانع اهيلإ هجوت نإ ىغبني

 ءاطخأ نم هيف تعقو ام كردعستو ءاهرأسم ححصتل اهتريسم عجارت نأ ىغبني

 )٠. ريصقت نم اهنم عقو أم ضوعتو

 تاذ ىلع ءاهيلع امو اهلام ىرنل ىرخألا ةكرحلا شقانن نأ نآلا انل نآ دقو
 اهتم ىناعت تناك ىتلا ضارمألا رك ذنف ةيمالسإلا ةكرحلا هب انشقان ىذلا جهنملا
 ةضهنلا ةك رح انايحأ اهسشن تمس ىتلا ةكرخا روهظ تقو ةيمالسإلا ةمألا

 ىف اهيلإ اهئامسأ بحأ وهو ) ريودتلا ةكرح ائايحأو «حالصإلا ةكرح انايحأو
 ضارسألا كلت هجاوت نأ ةكرملا هب تلراح ىذلا بولسألاو «(سضاخلإا تقولا

 ىدسو أاهيف تقفخأ ىلا بئارجأو ءاهيف تحج يتلا بنار او ءاهجلاعتو

 ضقوتي رمأ ىف ةلماجملل لاجم ال هنأل ءةيمالسإلا ةكرحلا لماج مل اننآ امكو
 نوكيل :الرأ «ىرخألا ةكرإ لماجن نأ ىغبني ال كلذكف ءةمألا لبقتسم هيلع
 «ضارسألا ةرثك ساس ىلع ةلماجم ىآ نأل :ايئاثو ءانزأوعمو الداع شاأقنلا
 ىه «ةكرحلا اهاشلت ىلا ةمواقملاو نيحلصملا ةلقو ء«ةمألا مسج ىف اهلغوتو
 لهسا امو ءاهريصقتو اهءاطخأ هب رربت نأ ةيحالسصإ ةكرحس ىأل نكي حالس
 اريربتلا

 اجلك شقأنن نهتو اراعا ىف اهعضن نآ ديال ةيعقأو ةطقن كابه نكلو

 اله نم اهرمأ ديم ىف ةمواقم تقال دق نيتكر ا اعلك تئاك نفلف نيتك رجا

 ريونتلا ةكرح نأ وه ‹«ةيضقلا نم مهم بناج ىف اقرف كانه نإف « كاذ وأ بناجلا

 ةكر ا امسيب ءةيملاعلا وأ ةيلحخاءاوس تاطلسلا نم اريك اعيجشت تقال دق

 ماوس «تأطلسلا لك نم ةديدع ةمواقم . دج لازت امو - تادجو دق ةيمالسإلا

 جئاعنلا صالختسا دنع نابسحلا ىف عضوي نأ دبال رمآ !ذهو «ةيملاعلا وأ ةيلحلا

 .نيعكر حلا اتلكل ةيئاهنلا

 ١ ( »صامل اتعقاوو ةصأخ ةفسبرظتأ ١ ٭ ةيتلا تاللا نم جرخن مشهو# .



 ىف نيفلتخم نيجهتم نوب ةنراقملا درجم وه لاح ىآ ىلع فدهلا سيلو

 ةمأ لكف .اههاجتا اهسفنل ددحتل اهتريسم ةسألا مجارت نأ فدهلا امإ . حالصإلا

 ما امالا ىلإ تمدقات له فرعتل ؛نيځاو نوا نيب اهتريسم حجارت ن دبال ةيح

 رحعت ال اھناکم ةفقاو اهنا مآ (فلخلا یلإ تسکعنا

 نإ هراسم موقعل اهرضاح ىف رظنت اهنإف ةعجارملا هذهب ةيحلا مالا موقت نيحو
 اهععجارم ءوض ىلع اهلبقحسمل ططخت مث ءاهلامآ ققحي مل هنأ تدجو

 ۰ . جاجوعالا موقت د وا «صقنلا كرادتت نإ لواحشف ءاهرضال

 الو !اهتريسم عجارت ال اهنأ رضاحلا اهتقو ىف ةيمالسإلا ةمألا ضارمأ دحأو
 اإ !اهليقتسمل ططخت الو ‹«ىضالا ىف اهتارطخ ءرض ىلع اهرضاح ىف رظنت

 أ رايعلا اهفرجي امبسح بهلت

 مرقي نأ دبال هنآو . .وحدلا اذه ىلع ةمأ حلفت ال هنآ امزاج اداقععا دقحتعنو

 ةعجارلا ةي ةيلمعب ۔ هداهتجاو هتردق هلهؤت امسح لك - ةمألا هذه ءائبأ نم رفت

 ررقحل ءاهعقيقح ىلع اھسفن اھیف یرت ىلا ةآرملأ مهتم ماما اوعفريل « مرقتلاو

 ضرف اذهو . .ةمداقلا اهتوطخ نوكت فيكو اهمادقأ عضت نبأ ةريصب ىلع

 : یلآ عت هلوقلاقيدصت اهلك ةمألا تمئأ هيلع نورداقلا هب مقي مل نإ ةياغكأ

 . )١( ي ةصاخ مكدم اوملظ نيدلا نبيصت ال ةعتف اوقتاو ط

 ةأيخا ىف هلك انلمع نع ةمايقلا موب هللا مامأ نوبساحم انئأ كلذك ملعتلو

 له :رصاعملا انعقأو نم انفقوم هيلع نوبساأاحم نحت ام نيب نم آر ؛ءًايئدلا

 یف انک راش لهو ؟هل انملسحسا ما هرییغت انلواح لهو ؟هادهرک مآ هانینضترا

 بسحب لک اعيمج سانلا لمشت ةيلوشسلا نآو ؟اهجالع انلواح مآ هضاإرمآ

 مل ىننإ ةمايقلا موي لوقي نأ دحأ نم لبقي الو «تاردذق نم هللا هحنم امو هعقوم

 هسفن ىلع ناسنإلا لب ظ :لوشي ىلاعتو هناحسبس هللاو !نيلوعسملا نم نك
 «ةعسإ اونوكت ال ١ : هلت لوسرلا لوقيو (")( هريذاعم ىقلأ ولو «ةريصب
 .(۳) ۾ [!اناسآ !وعاسآ نإو اتسح-ا سالا نسح-ا نإ نولوقت

 ,[ ]١4 ٠١ ةمايقلا ةروس ]۲١[. )١( لاقنالا ةروس ) ١(
 ۔یشمرتثا چرخ ( ۳

A 



 اإ . . طباسض الب اين دلا ةایساا یف یرجت ال رومالاف . .خسيرأشلا ةربع ربدتشلو

 .ءیش اهتایضعقم نع جرخی الو ءیش اھدنع ذشی ل «ةينابر ننس ةايحلا مكت

 ًايندلا ىف حالفلاو (فلخعت الو ىباحت الو لماجت ال ءةمراص ةمساح ناس ىهو

 .اهتايضتقمم لمعلاو ءاهعابتاب نوهرم ةرخآلاو

 «هبأانتجإا انقزرأو الطاب لطابلا انرأو «هعاسبتا انقزراو اق قحا انرأ مهللا

 ۰ .هاضرتو هبحت ام ىلإ كتمحرو كلضفب انقفوو
 بطق فمسم
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 نيريخألا نيترقلا ىف ةمألا لاوحأ

 +: فيا

 ةريخألا ةرعفلا ىف ةمألا تباصأ ىتلا ضارمألا نيبن نأ ديهمشلا اذه ىف ديرت

 اهنم لك ءاهجالع لواحعل حالصإلا تاكرح اهتهجاو ىتلاو ءاهخيرات نم
 . صا اهجهتمب

 ةرخفلا هذه ىف اهلك تتبن دق ضارمآلا هذه نركت نأ ىرورضلا نم سیلو

 اهنكلو ةدع نورقب كلذ ىلبق تبن دق اهضعب دجن دق لب «خيرأعلا نم ةريخألا

 فصعت تدأك ىتح «لبق نم اهل ليثم ال ةروصب ةريخألا ةرحفلا هذه ىف تعمج

 امك مالا اهياع ثتعادت نيحو «ليسلا ءاثغك ءاثغ ىلإ اهعلوح نيح اغصع ةمآلاب

 .اهتعصق ىلع ةلك الأ ىعادت

 ةهجو نم اهتروطخ بسح اهبيترت ىفو «ضأرمألا فيدصت ىف فلتخن دقو

 ايقفأ اعمج وأ ايسار اعمج انعمج ءاوسو ءاهليذ ىف رأ ةمئأقلا سأر ىلع انيعم

 «فالخ عضوم نوكت الا ىغبني وأ «فالتخا عضوم نوکت نل ةيئاهنلا ةليصماف

 رظدلا ادققدو ءةايلا ناك رأ نم نكر لك ىف قيقدلا شيعفعلا ىلع اصرخ اذ

# #F# #* 

 ضارمآ مضت مث ةمئاقلا سأر ىلع ةديقعلا ضارمأ حضدس انرظن ةهجو نم

 ء«كرلسلا ضآرمأو ةديقعلا ضأرما ىلع تبترت ىعلا جئاعدلا حضن مث كولسلا

۲ 



 دقو . .هرظن ةهجو نم اهتروطخل هريدقت بسح ءرخآ ابيترت ضارمألا بتريو
 هنكلو «ضارمألا هذهل بولطلا جالعلا عون ريدقت ىف فالخ ىلإ اذه ىدژي

 ىف الخاد لكلا ماد ام «ىئاهنلا عومجلا ىف رثؤي ال ةقباسلا ةرقفلا ىف انلق امك

 !دأدستلا

 : ةديقعلا ضارمآ

 ىذلا (ضرلاو ةحصلا رايعمو .هللإ لوسر دمحم «هللا الإ هلإ ال ىه ةديقعلا

 نم تلزتا امك ةديقعلا هذه ةروص وه «ةريخ ألا اهترتف ىف ةمألا لاح هب سيشن

 امكو :«مهيلع هللا ناوضر هباحصأل هلع هللا لوسر اهملع اكو «هللا دنع

 نم ةعومجم دجنسف وحلا اذه ىلع ةنراقملا اندقع اذإو .نيملسلا نم ةريخالا

 اهعغرفأ «ةمألل ةيخيراعلا ةريسملا لالخ هللا الإ هلإ ال موهفم تباصا دق ضارمألا

 ةملك ىلإ اهعلوحو «ةعفادلا اهتنحش نمو «ىقيقحلا اهنومضم نم ةياهنلا ىف

 .اهتايضتقل ضقانم كرلسلاو ءاهتلالد نع لفاغ بلقلاو «ناسنلاب لاقت

 ىضشقم نم لمعلا جرخي ىذلا ىئاجرإلا ركفلا وه ضارمآلا هذه لوا ( ) ١

 سیلو ءرارقإلاو قيدصتلا وه وآ ؛قيدسصصلا وه ناعرا : لوقپ یہذلاو ناعرا

 . ناجا ىضتقم ىف الخاد لمعلا

 ىف ةيليصفت ةشقانم اهادشقان دقف ءاياسضقلا هذه شقانن نأ اه انب سيلو

 (0) بسحف ادع اهدعن انه نحن اإ : لبق نم بتكلا نم ةعومجم

 حبتأو خيشلا عأطأو راك ذألاو دأاروألآ نس ةعومجم یدآ اذإ هالو اضر ىف دبعلا

 هللا ليبس ىف داهجلا ةصاخو هللا اهضرف ىتلا فيلاكشلاب مايقلا نود «هاره

 جاهتسو ةعيرشو ةديهع هللا الإ هلإ ال۲. ٤ محصت نأ یغبنپ میھاشم رسالا اععقأو : تىشىش نإ عجأر ل

 , [ةعيرشلا قيبطت لوح د 4 سانتا وع ذت فيك ع ةا

۴ 



 ةفاضإلاب اذهو .عمعجلا جرقت ىلإ ىعسلاو ءركنملا نع ىهنلاو فورعلاب رمألاو
 هالومو ةبعلا نيب ةطسأو حيصي ىتح «ديرملا سح ىف خيشلا مخضت ىلإ

 الإ هجوت ال ءايحألاو تاومألا نم رشب ىلإ ةدأبعلأ نم ناولآ هيجوت ىلإ ةفاضإلابو
 . .ءاجرلاو بلطلاو حيذلاو ةثاغتسالاو ةناعتسالاو رذنلا نم هلل

 ةايح لكل الماش هنوك نم ةدابعلا موهضم ىف ىجيردشلا راسحلالا (۳)

 «نيملاعلا بر هلل ىتامنو یایحمو ىکسنو یتالص نإ لق  ىلاعت هلوقل ناسنإلا
 اهدحو ةيدبعتلا رئاعشلا ىف هراصحتا ىلإ )٠ 4 .. ترمأ كلذيو هل كيرش ال

 مكحب ىدؤت ةيديلفت لامعأ ىلإ اهتاذ رئاعشلا لوحت ىلإ ( لامعالا ةيقب نود )
 ءاهتنأو . .رثاعشلا ضعبل لامهإ ىلإ ءاهتايضتقمم ىقيقح ىعو نود ةداعلا

 . ٠ [ةالصلا ىتح ءةلمج اهئادأ نم جوراب

 مادقإلا ىلإ اهبحاص عفدت ةعفاد ةدمقع نم ردقلاو ءاضقلا ةديقع لوعحت ( ) ٤

 بعك ام الإ اتبيصي نل لق ] : ىلاعت هلوقب اامإ «ضقاوملا ةهجاوم ىف ةعاجشلاو
 ةفراص ءةلدخم ةديقع ىلإ 4 4 نودمؤملا لكوعيلف هللا ىلعو انالوم وه انل هللا

 الإ لصحت نلف تلمع امهم كنأو «كيتاي فوس كل ام نإ ىوعدب «لمعلا نع

 ناأسنإلا لمحت ةديقع نم اهلوحتو !لمعلل ةرورض الف «كل بوتكم وهام

 هيلع ناسنإلا طحي طحَم ىلإ لصقي وأ ئطخي نيح هلمع نع هعيلوغسم
 لمعلا ىلع سالا ثحت ةديقع نمو !رذدقم ءىش لك نأ ةجحب «هلامهإو هريصقت

 عناحلا اضرلا ىلع سانلا ثحت ةديقع ىلإ لضفا عقاو ىف الما عقاولا رييغت ىلع
 !هللإ ردق ىلع درمت هرييخت ةلوأخمو ءهللا ردق نم هنأل ئيسلا عقاولاب

 ةدعلا دادعإو ةعزعلا هبحصت «ىباجيإ ررعش نم هللا ىلع لكو تلا لوحت ( ه)

 ال لكاوعم ىبلس روعش ىلإ ") ( هللا ىلع لکو عف تمزع اذإف ] : یلاعت هلرقل
 .بابسألا ذخسعي الو ةميرعلاب ذخاي

 لمعلا «نيلصفنم نيركسعم ىلإ سائلا سح ىف ةرخآلاو ايندلا لوحت (1)
 ايئندلا ىف هلمع نأ ملسملا سح ىف ناك نأ دعب ءرخآلل للمعلا ىغلي امهدحال

 . ء[ د١ ] ةبوتلا ةروس ( ۲ ] ء[۳٦١ ۹۹۴7 ماعتالا ةروس ( ١ )ا

 .[ ١١۹ ] نارمع لآ ةروس ( ۳



 الو نيداسطتم الو نيلصشنم نوقيرط اسيل امهنأو ةرخآلا ىلإ هليسبسس وه
 هلوقب المع «ةرخآلا ىف هرخآو ايتدلا ىف هلو دحاو قيرط وه امنإ «نيضراعتم

 ٠ هڳ ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غعباو چ : یلاعت

 اوسلكو اهسبكادم ىف اوشماف الرسلذ ضرألا مكل لعج ىذلا رهإ» :ىلاعت هلوقو
 تاذ ىف ةرخألاو ايتدلل وه ملسملا لمع لك نأو "٠  ررشنلا هيلإو هزر نم

 . لاصفقنا ريخب تقوا

 ىلإ رظدلا.تاهجو ىف افالتخا هنوك نس یبهذلا فالحل لوت (۷)

 .ةالصلا ىف ىتح ضعحب نع مهضعب مهقرفتو اهباحصأ لغشت تايبصع

 «تاقصلا اياضق ىف ةداحلا اهتأفالخو ةدسافلا اهتاليوأتب قرفلا ةاشن ( ۸)

 تاليرأتلا هذهب سانلا لغشو . .رايتخالاو ربجلا اياضقو ءردقلاو ءاضقلا اياضقو

 اياضق ىلإ ءاهعطاسيو اهحوضوو اهتسالسو ةديقعلا ءافص نع ةدساأفلا

 . عقارلا ملاع ىف ةرمث ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤت الو ةقاطلا كلهتست

 سانلا رعاشم ىف هتيلعاف راسصحناو ءرخآلا مويلاب ناميإلا فعض ( ۹ )

 .مهتافرصتو

 كونسلا ضارمأ

 ةديقعلا ىضتقم نإ كلذ .ةديقعلاب اقيثو اطابترا كولسلا طبتري مالسإلا ىف

 لكو ءاهبناوج عيمجب اهلك ةايحلا لمشي هللا لزنا امو . هللا لرنآ اب مارعلالا وه

 اهلمشت ىتلا ةسمخلا باربألا دحا ىف ةرورضلاب لخاد ناسنإلا ةايح ىف ءىش

 مث نمو .هوركم امإو بحتسم امإو حابم امو لالح امإو مارح امإ وهف «ةعيرشلا

 یایحمو یکسنو یتالص نإ لق  افنآ هیلإ انرشا یذلا یلاعت هلوق قبطي

 ىف صقن ىه هللا لزثأ اه ةفلاخم لكو .هلك ةايحل ا عقاو ىلع قبطني «  ىتامتو
 ضقتني دقو «ىصاعلاب ضقنيو تاعاطلاب ديزي . صقنيو ديري نامإلاف . ناعإلا

 لاجم ال ءاهقفلا اهفرعي «ةنيعم الامعأ ناسئإلا ىت اذإ هلوصأ نم الماك اضاقعنا

 ١( كلما ةروس ( ۲إ .[۷۷] صصقلا ةروس ]١؟[.
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 لمعلا رفك نإ : ةعجرملا لرق نأ ىهو ةقيقحلا هذه طقف تبثن ام ءاهيف ضوخلل انه

 وهو لمع منصلا ىلإ دوجسلاف !حيحص ريغ .ةللا نم جرخي ال  هقالطإ ىلع
 فحصلا ةئاهإو ءةلملا نم جرخم وهو «لمع هل لوسرلا بسو ؛ةللا نم جرخم

 ءةلملا نم جرخم وهو «لمع هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلاو ءةلملا نم جرخم وهو «لمع
 .ةلملا نم جرخم وهو ء«لمع نيملسلا ىلع مهترصانمو ءادعألا ةالارمو

 تيحب ؛مالسرلا ىف ةديقعلاب كرلسلا طابترا ىهو ءةيضقلا لصأ ىلإ دوعتو

 اهعفرت ىتلا ةمقللا ىتح ١ : هتدارإو هيعوب ناسنأإلا هيتأي دحاو لمع اهدع دني ال

 ` یضرآ لمع هنآ انایحآ ودبي ام یتحو «() هت لوسرلا لوقي امک كتجوز یف ىلإ
 اندحا نإ :ًارلاق .ارجأل مك دحأ عضب ىف نإو د :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي .تحب

 مارح ىف اهعضو ول تیأرأ :لاق !؟رجا اهیلع هل نوکی مث هنم ةوهش هجوز یتایل
 .(") «رجأ اهیلع هلف لالح یف اهعضو ذإف ؟رزو اھیف هيلع ناکا

 تاظح نم ةظحل لك ىف هبرل مئاد رسكذ ىلع قحا نمؤملا نوكي مث نمو
 ء هيو

 ىلوأل تايآل راسهنلاو ليللا فالعخاو ضرألاو تاوسمسسلا قلخ ىف نإ
 .()  مهبودج ىلعو ادوعقو امايق هللا نورك ذي نيدلا «بابلألا

 ..مهلاوحا عيمج ىف یأ

 یب لکف . . ئطخی الو یسنپ الو وهسی ال قحا نمؤلا نا كلذ ینعم سیلو
 ئطخي رأ یستب را وهسي نیح نمؤملا نكلو « هع لوسرلا لوقي امك ءاطخ مدآ
 :رفختسيو هبر رك ذيف دوعي امن ءةياوخلا ىف جلي ال

 نمو مهبونأل اورفغتساف هللا !وركد مهسفنأ !اوملظ وأ ةشحاف !ولعف اذإ نيدلاو ط

 ةرفغم مهؤازج كنلوأ «فوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو هللا الإ بونذلا رفغي

 .() 4 نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهنألا اهعحت نم ىرجت تانجو مهر نم

 . .تاعيسلا هب هللا رحمي ةديقعلاب لصتم كولس رافغتسالاف

 ملبس هچرڅسا ( ۲ .يراخبلا هجرخا ( ) ١

 ء[٣4۴ ۳۵ ] نآرمع لآ ةروس ( ٤ ) ء[ ۱۹۲۔5۹ ۰ ] نارمع لآ ةررس ( ۳ )



 هرعاشمو هركفب «ةديقعلأ ةرئأاد ىف هلاوحأ عيمج ىف ۔ نمؤلا نوكي اذكهو

 .هکولسو

 نم جرخي ال اهبحاص ناک نإو ؛نامعإلا ىف صقن ىصاعلا نإ لولا ةصالخو

 .ةللا نم هبحاص جرخي ىذلا عونلا نم هتيصعم تناك اذإ وأ ءاهلحتسا اذإ الإ ةللا

 ىلع ةلادلا ىصاعملا  نمرلا ىضم عم ترثاكت ةيمالسإلا ةمألا ةريسم ىفو

 مئاد ناك ريسلا طخ ناك نإو ( نايحألا ضعب ىف ناعوال ةليرلاو ر نامي ولا صقن

 ضيضح- ىلإ لصو نيريخألا نينرقلا ىف هنكلو . طوبهلاو دوعصلا نيب ب ذبذتلا

 . لبق نم طق هيلإ لصي مذ
 ..ًاهتم كاكف ال ىتلا ةيرشبلا ةايحا مزاول نم ارمآ سيل ىصاأعلا ةرثكو طويهلاو

 نايكلا ىف فعض ةطقن تارهشلا عم ليلاو فيلاكتلا نم تلفتلا ناك نعلف
 : هتاحبس لاق ٹیح «ینابرلآ هچجهدم یف ًایفاش اجالع اهل هللا عضو دقف «ىرشبلا

 . (1) ي نيمؤملا عفت ىركذلا نإف ركذو 3

  ظعولا امعإ 1ةريخ الا اهترصف يف ةمألا تنظ امك اظعو هلك سيل ريك ذعلاو

 !1 عرادقلا زوأجتت ال و هيلع بوتکم ءاود ۔ هترورض ىلع

 ةظعوملاب انلوخسي هي هللا لوسر ناك :مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لوقي
 !ةماسلا ةفاخيم ( نيلاو نيا نيب ىآ

 !ةظعوملا دعبو .. ةظعوملا ىليقو . . ةظعوملا عم.ةنسحلا ةودقتلاب نوكي ريك ذعلا اإ

 رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل له
 )"٩. هل اریشک هللا رکذو

 س ةهقبسنت تلق دق ةبسحلا ةودقلاأب ريك ذتلا نأ ةمآلا خيرأت ىف ثدح ىذلأو

 . .كولسلا ىف ةريثك ضارمأ تثدحو ىصاعلا ترتاكتف - ظعولا ىقب نإو

 لبق نم انلجس امك كولسلا ضإرما ليجست ىه لاح ىآ ىلع انه انتمهسو

 ١ ( ببارح الا ةروس (۲ .؟ه“ ] تايراذلا ةروس 1] ۲١[.
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 كولسلا طابترا ىلإ اهانرشأ ىتلا ةراشإلا نم دبال ناك نكلو ءةديقعلا ضارمأ
 ةمألا تباصأ یتا ضأرمألا نموه نيرمالا نیب لصفلا ن ءمالسرلا یک ةديقعلأب

 !ةديقعلا ضأرمأ ىف هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا «ىئاجرإلا ركفلا دي ىلع

 :اهزربأ رك ذب ىفتكن انه انکلو !لوطت دق كولسلا ضارمأ ةمئاقو

 درجم وه اإ «هبحاصل مرلم ريغ هناك دعولاب ةئاهتسالاو ديعاوملا فلخ ( ) ١

 !ءاضقلا ىف اهقاطي ةملك

 (!بذكلل بجوم ريغب كايحألا نم ريثك فو ..بذكلا ( ۲)

 .a .ةميمدلاو ةبيغلا (۴)
 ' نم كلذ رابععاو «ةماقتسالا بدجتو «نيرخآلا عم لماععلا ىف ءاوتلالا ( ) ٤

 ! ةضاربلا

 ؟ميظعلا 9 سيةفلاو ىنغلا ءريبكلاو ريغصلا ىف : لمعلا ىف ةنأامألا مدع ( ) ٠

 . كبر محر نم الإ . .ريقحلاو

 اهنوهأو ‹قرطلا ىتشب 4 هلق و هعييضت ىف نافتلاو . . تقولا مارعحا مدع ( 1ز

 اعيش عأضأا دق هنآ هيف رعشي الو «هيحاص هنم لمي ال ىذلا ليرطلا غارفلا

 . هيلع صرحی نأ بسی ناک انیمٹ

 ااهرك الإ . .دهجلا لذب ىف ةيغرلا مدعو لمعلل ةمهلا فعص ( ۷ )

 . .«ةئافلا ذسل» ةروص برقأ ىف رومألا ءاضقو . .ناقتإلا ىف ةبغرلا مدع ( ۸ )

 !باقعلا وأ حيرقعلا وأ موللا ةفاخم الإ اهبحاص اهب موقي الف هذه ېو

 !ةعورشملا قوقحلأ نم قح هناك هنايتإ نم جرححلا مدعو «شغلا ( ) ٩

 وأ اطخلا نم مثاتلاب روعشلا مدعو «ةلمع نع ناسنإلا ةيلوغسم ةناهعسأالا ( ) ١٠١

 وأ مهتص-ار وآ مهلارمآ وأ مهشاصم وأ سائلا گوقح ةعاضإ وأ لامها

 طقف سيل ,اههاجت ةيلوعسلاب ساسحإلا مدعو ٠« ةماعلا ةحلصملا» رادهإ ( ) ١
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 عقي ام ىلإ رظن ترد ءةصاحلا هعحلصم ىلإ ناسنإ لك فارصنا ببسب

 ساسحإلا مادحت ال نكلو ءاهيلع لوصحلا ليبس ىف تازواجت نس هنم

 ؛هيلع صرحخلاو هتیاعرب هبناج نم ناسلإ لک موقی ةلرششسم دیش دوج وپ

 الب اهنم ليسي ءاملا كرتو ةماعلا ريبانصلا فالتإ ىف كلذ نم جذامت رهظتو

 ءاقلإو «یئادا تاتاہن فالتإو «ةمأعلا راصعش آلا عيطقتو باس

 ءاقلإل ةءابم ىلإ ةيلاخ ةحاسم ىأ ليوحتو «ةماعلا تاقرطلا ىف ةمامقلا

 !اهيف ةهيركلا حئاورلا ثعبي ام كلذ نم اوس وه ام وأ «تاررذاقلإ

 !ةبسأنم ريغبو ةبسانمب «ةطلسلا باححصأل قلا ( ١١

 اهب دصقي ال ةيرهظم لامعا ىلإ اهلوحي ىذلا «لامعألا ءادا ىف ءايرلا ( ) ١۳

 ةياعدلا هب ذدصقي اماع اعورشم لمعلا ناك ءاوس «ىقيقحلا اهنومضم

 ناعإ نود مهئانث لسينو نيرخآلا ءاضرإل اصاخ المع وأ ةيرهظملا

 هپ یقیفح

 !ريخك اهيلع دسقيو «ةمآلل ًاماع اعباط لثمي ىذلا بيهرلا ىئالفلا ١٤-٦

 هركت ىتلا ةبوفعلاو «ماظنلا هركت ىعلا ةيوضوشلا : اهنوعش نم

 ءةعرسب ئقطديو ةعرسب لععشي ىذلا سّقتلا رصقو ‹«طيطختلا

 ىف اهل سمحتلا دعب تاعورشملا نم ريثك لشف ىف ببسعي ىذلاو

 ميضي ىذلا لاج رالا وإ یادالا ىف ىضوفلا ببسب امإ «رمالا ادبم

 وأ ..ةعباتملا ىف ةبغرلا نادقفو ةسامحلا ءافطنأ وأ ءةرمث الب دهجلا

 ادحاو تقو یف اعیمج اهبیسپ

 :كولسلا ضارمآو ةديقعلا ضارمأ# ةيئاهنلا ةليصحلا

 ةمآلا ىف اهلك اهعامتجأ نكلو !ريخب ىتات ال ضارمآلا هذه نأ حضاولا نم هلعل

 ةمآلا هينأعت ىذلا عقاولا امو .روصتلا قوغي ام رورشلا نم ثدح-ا دق دحاو تقو یف

 ةروصلا ءذهب اهعامتجا ناک ىتلإ :ضإرماآلا هذه ةليصح الإ هاجتإ لک يف مويلا

 نآ ةقبسملا هععيشمو هتمحرو هللا لضف الول ءةمألا ىلع ريخألا ءاضقلاب اليفك

 !اهيلع نمو ضرالا هللا ثري ىتح ضرألا هجو ىلع ةمألا هذه ىقبت
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 ىف ةرمدملا ضاأرمألا هله راثآ ةفدب EAE نأ انہ ردجپ هنإف رمألا م رضو عمو

 .ًاتناأهذأ ىف ةرضاح نركتل «صاعلا ادعقاو

 ميسج ىف (فلختلا ىه ضارمألأ هذه ةعومج ةيعيبطلا ةليصحلا تتاك دقل

 ىف - اهيلع تعمجت وأ ةمألا تباصا ىتلا فلختلا عاوناب انايب كيلإو «نيدايملا

 : نيريخ ألا نينرقلأ

 يىدقحلا فلختلا )١(

 اهب نموت ىتلأ ةمألا ةايح ىف ةمخعض ضط ةمهم يىدؤتل ةديقعلا هذه تلرن ذدقل

 نادجو وأ ؛تاسللاب قطنت ةملك درجم نوكتل ال «ةماع ةيرشبلا ةايح ىف لب
 اعقاوو «بولقلا ىف ايح انادجوو ءةقوطنم ةداهش نركتل امن . بلقلا ىف رسَحسي

 : هللا دنع نم تءاج ةلاسر لك ىلع قبطني اذه ناک اذإو

 )٠. ى هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم ادلسرآ امو

 عقاو ىفو «هناحيس اهلزنم دنع صاخ عضو اهل ةمتاشسإ ةلاسرلا هذه إف

 : خيرأتلا عقآوو ءضر الا

ğركنا نع نوسهدتو فورعملاب نورسمأت سادلل تجرسخأ ةمأ ريخ معنك  

 .(") چ ەللاب نودمۇتو
 لوسرلا نوكيو سادلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكادلعج كلذكو ط

 .(۳) چ ادیهش مکیلع
 مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تممتآأو مكنيد مكل تلمكأ مولا ط

 )٤(. هپ ادید

 .,(°)  نيلاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو

 ء[ ٠١١ ] ارمع لآ ةروس ( ۲ ) ]٦4[. ءاسنلا ةروس ( ١ إ

 .[۳]ةدئالت ةروس ( ]١٤۳١[. ) ٤ ةرقبلا ةروس ( ۳

 ,[ ١ء۷ ] ءايبنالا ةروس ( تإ



 نم نوفخت مصنک امن اریشک مکل نیبپ ادلوسر مک ءاج دق باسکلا لھای

 نم هللا هب ىدهي «نيبم باتكو رون هللا نم مكءاج دق ريخك نع وفعيو باعكلا
 ىلإ مهيدهيو هنذإب رودلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو مالسلا للبس هناوضر عبتا

 )٠. ( ايعمج مكيلإ هللا لوسر ىنإ سانا اهبأي لق
 ءاهلك ةيرشبلاب قلععي «ميظع ناشل ةلاسرلا هذه هللا لزنآ دقت .. معن

 ةمأل ةلاسر درجم حبصحل ترسحتا اهنأ ولف . رونلا ىلإ تاملظلا نم اهجرخي

 ولو «هلجآ نم تلرنأ ىذلا ميظعلا ناشلا نع اميظع افلخت اذه ناكل «مآلا نم
 امف ءرشبلا نم اريك اددعو «ضرألا نس ةعساو ةحاسم للمشت ةعألا هذه تناك

 ةلاسرلا حيصت مل ثيحب «ارطخ دشآو يدم حسو ناک دق راسحنالا ناک اذإ لاب

 درجم تحبصأ لب ءاهتنامأ تمحو اهعقنععأا ىتلا ةمألل ةبسنلاب ىح ةلعاف
 ىدؤث رئاعش عضبو ءريمضلا ىف ةرسعسم تانادجوو «تاسللاب قطبت تاملك
 !؟ . . دیلقعلا باب نم

 !؟ راسحنا ىو ةلاسرلا ةقيقح نع فلخت یآ

 ىذلا قالمعلا نايكلا كلذ نم مهي دي ىلع ةديقعلا لرحتت نيح ءاهلك ةيرشبلا

 !؟ماوق هل نیبشپ داكي ا يذلا مزقلا كنذ ىلإ هللا هدارأ

 یقااخالا فلختلا ()

 : قااخا ںید ةَ وأ نم نيدلا اس

 'مراكمل وعدت ء«ةيقالخأ ةلاسر تناك هللا دنع نم تءاج ةلاسر للكو
 یه تنا ةقاشلا ةلاسرلا هلص نكلو ؛ضرألا یفاهدوجو مسمرتو < قا>لخ لآ

 : ةقئافلا ةيئاهنلا هتروص هيطعيو «ءانبلا ممتي ىذلا « مامتلا د

 ٠١ ١١[.' ] ةدقالا ةروس ( إل

 .[۸١١ژ بفارعالا ةروس ( ۴



 الإ هلمجاو هنسحاف اناینب ینپ لجر لثمک یلبق نم ءایبنالا لشمو یلشم »
 هل نويجسعيو «هب نرضوطي سادلا لعسجف ءءاياوز نم ةيواز نم ةدبل عضو
 , )> ۾ نييبدلا متاخ انأو ءةنبللا انأف : لاق ؟ةدبللا هذه تعضو اله :نولوقيو

 )"٠. ۾ قالخألا مراكم ممت ال تشعب اإ و

 .هاجا لك ىف لثلا برضم ىلوألا اهدوهع ىف ةيمالسإلا ةمآلا قالخا تثاكو

 مورلا نم مهيمحي نأ هيلع اهلها طرتشاو ماشلا دالب ةديبع وبا حف نيحف
 نم ماشلا دالب دادرعسال امخض اشيج لقره زه مش «ةيزجلا عقد لباقسم

 نأ انيلع مدطرعشأ دقل ٠ : مهل لاقو ماشلا لهأل ةيرجلا ةديبع وبأ در :نيملسملا

 مكعيامح ىلع یآ ر كلذ ىلع ردقن ال انإو ءانلرهجي امم متعمس دقو مكعدم
 ايقالخ؟ المع اذه ناك «مهيلع هللا انرصن نإ طرشلا ىلع مكل نحنو ( مورلا نم
 برض هنأل صاعلا نب ورمع نبا باطلا نب رمع بدأ نحو : خسیراتلا یف ادیرف

 ىتم !ورمسع اي :ورمعأ لاقو قابسلا ىف هيلع زاف ىذلا ىطبقلا باشلا

 یف ادیرف ایقالخا المع اذه ناک ؛ارارحا مهتاهما مهت دلو دقو ساتلا متدبعتسا
 فلاخ هنال دنقرمس نم ىمالسإلا شيجم ا جارخإب ىضاقلا مكح نيحر . خيراأتلا
 ..خيرأاعلا ىف اديرف ايقالخأ المع اذه ناك « اهلهأ نيبو هنيب مربأ ىذلا دهعلا
 يئاهألا HE ءنيملسملا راجتلا دي ىلع ايسآ ىقرش بونج ىف مالالا رشدناو

 . .نرياللاب هيف اولخ دف ءمالسإلا ىف مهببح اديرف ايقالخآ اجذوم مهيف اودجو
 | . ىصحت نأ نم رثکا جذامنلاو

 نيملسلا نيب امسيف ةروصحم تراص ىيتح قالخالا كلت ترسحنا ولف

 عم ضيبلا نويبرغلا اهب لماعتي ىثلا ةمبرغلا قالخ- الا لاك ؛ضعيو مهضعب

 ةعشب ةينانأ قالخألا كلت تبلقنإ نيرمعتسم اوجرخ اذإف «ضعبلا مهضعب
 نيذلا «نيملسملا نم ةلوبقم ريغ ةسكن كلت تناكل ءاهيف ةيناسلإ ال ةيشحوو
 «قالخالا مراكم مهنوسلعي «ةفاك سانلل اذف اجذوم اونوكيل هللا مهجرخأ
 ؛:رونلا ىلإ تاملظلا نم مهنوجرخيو

 ,دمحا هجر ۲ ,ملسم هج رخ ( ٩

١ 



 )٠. 4 سانلل تجرخآ ةمآ ريخ محنك ل

 ةيئاسنإ ةدعأق نم ءةدعاشلا رييخت ىف نكي مل راسحئالا ناك اذإ فیکف

 نوملسملا دقف ذإ طخ أو ىهدأ ناك لب «ةسيئاتا ةيموق ةدعاق ىلإ ةلماش

 ةيلهاجلا مالا نم ىتح اوس !وراصف «عضب عم مهضعحب مهلمأعت ىف مهتایقالخ ا

 1؟تايبصعو عفادمو حلاصم الإ قالخ ألا مراكم فرعت ال ىعلا

 وحلا اذه ىلع مهقالخأ تاذدسشف ني ذلا كوكي نيح ةعرجلا ر دق مسكو

 ىلاعتو هتاحيس هللاو !؟مالسولا راعش نولمحييو :ةيماللسإ ءاسسمأ كۈلمەي

 : لوقي

 اولوقت نأ هللا دنع انتقم ربك «كولعفت ال ام نولوقت مل اردمآ نيدلا اهيأي ۾

 . ۲" نولعضت ال ام

 «نيملسملا ضمب نم عقو دحاو فلخت ناشب ديدشلا ريذدستلا اذه نأك دقو

 ةرشكلا نمو ءنأش لك ىف فلخسلا نوكي نيح فيكف . . لاغقلاب قلعي اميف

 ؟ةريطخ جئاعنلا نوكت مكو ؟اريبك ىنابرلا تقلا نوكي مك !؟سانلا نم ةرثاكلا

 یراشضجلا فلختلا (۴)

 ىلع ةرذدق ريغب ؟هجوت ةع ريخب ؟لذبي دهج ريغب ةراضح نوكت فيك
 ؟ليوطلا سفنلا تاذ ةرباشملاو ةعباعلاو طيطخعلاو ميظدتلا

 نع تلفغو ةايا نم بئارج یف تعرپ :ةريشك ةيلهاسج تارات دوجوأا

 .(")  نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحلإ نم ارهاظ نوملعي

 ؛دحاو نآ ىف بناوجلا لكل اهلومش ىف ةذف تناك ةيمالسإلا ةراضحلاو

 .دحساو نآ یف پنآوجا یتش ن اهنزاوتو

 ١ ( ٹارمع لآ ةروس ] ٠ 1١[ء ) ۴ ) ۲۔۴ ] فصلا ةروس [.

 .[۷1 مورا ةروس (۳
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 امك نسحأو ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غعباوإ
 .()  نيدسفملا بحي ال هلثا نإ ضرألا ىف داسفلا غيت الو كيلإ هللا نسحأ

 هیلإو هقزر نم اولکو اهبکانم یف اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج یذلا وه
 .(") ي روشدلا

 هلمع «هثادجوو هلقع «هحورو ناسنإلا دسج تلمش ىحلا ةراضحا يه

 ٹتنئاكو «ةيونعلا هميقو ةيدآلاأ هميق «هعمتجمو هدارفآ «هترضآو ءایند ؛هتدابعو

 ال ءاهلهانم نم لهدي نآ اهنم ءاش نم ءاهلك ةيرشيلل اهبأوبأ حعغت ةعرنلا ةيئاسنإ

 مل ةحامسب ىرخاآلا تاناي دلا باحصأ عم لماعتتو «ساتلا نع اهريخ زجتحت
 ,مالسولا ريغ ىف فرعت

 ‹ضرالا لیهاجم داترت . ىسخاو ىداملا طاشنلا بناس ىلإ میق ةرأضج-

 اهعلص دقفت نأ نود «ضراآلا طشانم لك طشنتو ؛ضرألا زونك جرخىشستو

 ؛لدعلا ترشنو «ىقرلا ترشن تكر حت امشیحو ءاهترخال اهرک ڈو ءاهپرب

 . .رونلا ىلإ تاملظلا نمو «قحل ا ىلإ ةفارفلا نم سانلا تجرخأو
 ىف ترصحناو ءاهدردح لخأد تعبقف «ترسحنا ةراضحلا هذه نأ ولو

 ىتلا ةمألل ةيسنلاب ةسكن كلت تناكل ءةفاك سانلل اهباوبا حعفت ملو ءاهتاذ

 . سانلل نكلو «بسحيف اهسفن تاذل أل هللا اهجرخأ

 كلت ترسحناف ء«عونلا لوأنت لب مكلا لوانتي مل راسحنالا ناك اذإ فيكف

 ةرامع ىف اهعأدبإ نعو «ىضرآلا اهطاشن نعو «ةيقالخ الا اهميق نع ةراضحلا
 ترأص ىتح تصلقتو ءءارث ةايسلا ديزي ىذلآ ىا ددسجشلا نعو «ضرألا

 ولت تاسكيلا هعفلخ امل لب ءداجمالل ل !رارعجأو ءةديلب ةباترو الماخ ادومج

 ؟تاسكنلا

 لك ىلع ةدهاش نوكعل هللا اهجرخأ ىلإ «ةدئأرلا ةمألأ هيف تحقو ريصقت ىأ

 ؟ةيرشبلا

 .[۷۷] صصقلا ةروس ( ) ١

 ]٠١7[, فلا ةروس ) ١

۳ 



 ىملعلا فاختلا (4)

 ةملعسم موي تاذ اهب تناك ىتلا ةيملعلا اهعسأح ةمألا تدقف فيك

 !؟ةيرشيلا

 -ةدع نورقلو . تاقوألا نم تقو ىف تناك ةيمالسإلا ةيملعلا ةكر حلا نأ اما

 ام لضفلا»و دهش نم اهئادعا نم هب دهشو «خيراتلا هلجس رسأف :ةدئأر ةر

 تاداهشلا كلت جذامن نم ذخو . مدقلا رعاشلا لاق امك ؛ءادعألا هب تدهش

 ةداهشو ٠ ىرجسهلا عبارلا نرقلا ىف مالسإلا ةراضح ١ هباعك ىف زعم مدآ ةداهش

 اهباتک یف هکنوه دیرجیز ةداهشو ۾ برعلا ةراضح-) هباعك ىف نوپول فاعسوج

 ىلا ةيملعلا ةكرلاب !وداشأ مهلكو . . مهريغو  برغلا ىلع قرشت هللا سمش »

 ةكرحلا كلت ىف ناك ام مظعاب ةصاخ ةفصب اوداشأو ءاهداور توما ناك

 ناسا وه ناك ىذلا ؛ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهدا ذاختا رهو ةيملعلا

 .مولعلا نادیم یف یلاخا مدقعلا لک

 عرف لك ىف فلختو لهج ىلإ تراصو ةيملعلا اهعساح ةماآلا تدقف فيك

 ؟مناعلا عورف نم

 ىتلأ ةعفادلا ةرقلا دقفت نيح . اهعلاسرب اهساسحإ ةمألا دقت ني !بجع ال

 لكارتت نيح . هل ةرورضال  لمعلا» نأ ىرت نيح .ةكرحلاو طاشبلل اهعفدت

 اهنم اًمّهوَت اهلاب نم اهلك ايئدلا ىقلت نيح لب . بابسالاب ذخألا نع فكتو
 ملعلل نوکي فیکف . . اهمامعهاب ريدج وه اب متهتو ءاهترخآل لمعت كلدب اهنآ

 ؟اهتایح یف ناکم

 مولعلاب لاغعشالا نأ اهفلخت ىف. ةمألا تمهوت نيح تناك ةماطلا لب

 دهاعم مري تاذ رمالا لصو لب !هب هللا رمأ امع داعتباو «ني دلا ىف صقن ةينركلا

 ؛رفكلاك وأ رفك ةيلوكلا مولعلاب لاغعشالا نإ ىرت نا ۔رھزالاک ۔ یربکلا ملعلا

 !!هاوس مساع الو هدح-و ةعيرشلا مع وه ملعلا نأو

 ضورفو نيعلا ضورف نع ثدحتي ىلازغلا ناك ىرجهلا سمانا نرقلا ىفو
 مقي مل اذإ اهلك ةمألا مثأت ىعلا ةيافكلا ضورف ىف ةينوكلا مولعلا عضيف ةيافكلا

٤ 



 ثلاغلاو رشع ىناثلا نينرقلا ىف ةمآلا تلصو امنيب ءاهيف نكمتلاب اهبم نورداقلا

 ةمآلا تيسنو !رغكلاك وأ ارفك مولعلا كلتب لاغتشألا رابعا ىلإ نييرجهلا رشع

 كلت ىف نكمشلا ريغب متي نأ نكمي ال ؛ ةرقلا دادعإب ١ ىهلإلا رمألا ذيفنت نأ

 :مولعلا

 هللا ودصع هب نوسبهرت لبنا طابر نمو ةوق نم مععطتسا ام مهل اودنعأو ظ

 ىف ءىش نم اوقفدت امو مهملعي هللا مهنرملعت ال مهنود نم نيرخآو مكو دعو
 )٠. 4 توملظت ال معنأو مكيلإ فوي هللا لليبس

 «ه لحس و لالا ملعلا وه هنآ دهاعلأ كالت تمعز یذلا ‹ىعرشلآ ملعلا یتحو

 ايركف اجاعنإ جتناو ءىلرألا ةمألا نورق ىف ناك ىذلا حتفتملا ملعلا كلذ نكي مل

 يقلخس ام راهظتسا ىلع دمتعت ةينيقلت ةسارد ناك امنإ ءةعفان ةيقاب ةورثو «ازيمتم

 ريشعت لب . .رومألا نم دج امف داهتجالا ىلع ةردقلا حنمت الو «كرمدقألا

 ! باث نأ م الدب ناسنإلا هيلع قاعي اغیز هتاذ داهتجالا

 ىداستقالا فنختلا (6)

 ام ىمالسإلا ماعلا ناك ةيعانصلا ةروغلا ضوختت ابرو تناك ىذلا تقولا ىف
 ىتلا ةيئادبلا بيلاسألابو تاودألاب متت اهتاذ ةعاررلاو , ةعارزلا ىلع دمتعي لاز
 ةيوديلا فرا ىلع ةعاتسصلا رصتقتو . .رييخغت كود نينسلا فلآ ةمدختسم تلظ

 .عيزوتلا ةدودحما جاعنإلا ةدودحلا ةقاطلا ةدودحغإ

 شارماو ةيدقع ضارمأ نم ءليق نم اهنم بناوج انحرش ىتلا فورظلا ىفو
 الإ ىداصتقالا فلخعلا نكي مئ :یيراضح فلختو یملع فلختو ةيكولس

 . فورظلا عومج ةيعيبط ةجيتن

 بجي ناك اه ةبسعلابو «ىلوألا اهنورق ىف ةمألا لاح هيلع ناك امل ةبسدلاب امأ

 : .اهجئاتن فو ءاهمجح ىف ةعيرم ةساكیئالاف « نركي نأ

 ١ ( لاغنالا ةروس ] ۰ [,



 . نیملسل ١ دي ىف ملاعلا ةورت تتاک تاقوألا نم تقو یف

 دپ یف الامشو اپر ةيناطيربلا رزجلا ىلإ ًاقرش نيصلا نم ةيلاعلآ ةراجتلا تناك

 ص نإ نینیمالسإ نیتریسب ضيبالار رمح آلا نأرحبلا ناك و . نيملسملا راجعلا

 اهدمو ءاهعطاروشب نيلاعلا ءراعيپلا ةداس مه توملسلا ةراسبلا ناك و .ريبعتلا

 وا ایسآ یف ی دنهلا طيحخا یف ءاوس ءاهيف ةحيحصملا ةحاللا طوطخو ءاهررجو

 ..ايسآو اي ايقيرفأ راهنآ وآ ءابروآ برو ايقيرفآ برغ ىف یسلطأآلا طيحلا

 ىلع هفشتكا دقف « حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط اماچادرکساف فشتکا نیحو

 ناك دقف ةيقرشلا دنهلا رزج ىلإ هتلحر مآ نيحو )١! ةيمالسإلا طئارخلا ىده

 !!ادجام نبأ ملسملا ىبرعلا راحبلا وه هتنيفس دثاق

 !نيملسملا دي ىق ملاعلا ةورث تنتاك تقولا ثقف یف

 ةروشلا دلوت نأ. حيلا اه ریس ةمالاب رومآلا ترأس ول ضرحفملا تاکو

 ةعانصلاو ملعلا زكارم نم اهريغ ىف وأ «سئدئألا ىف نيملسملا دي ىلع ةيعانصلا

 . ىمالسإلا ملاعلا ىف ةرشتنملا

 !خيرأتلا ريغحل كلذ حقو ولو

 ىف ىهو ةيمالسإلا ةمألإ ىباحعل نكت مل ةينايرلا ناسلا نأل . .عقي مل هنكلو
 ءاهنيد ةقيقخ ديارعلا اهلافغإو ؛«ميقتسللا هللا قيرط نع ديارعملا اهفارحنأ

 .اهذأاختاب هللا اهرم یتا بابس الآ داتا نع اهدوعقو ءاهثلاسر ةقيقحو

 دوهيلا نمضحمحأ مش . .نيملسملا مولع نم هتملعت امي ءايروأل نيكمعلا عقوو

 ايرلا حاتاو . حيحصلا اهناكم ىف تناك اهنأ ول ابرلا ريخب ةيعانصلا ةكرحلا ريت
 هلک اذه كاكاو !نيطسلف ىلع ءاليعسالاو ..هلك ملاعلا ىلع ةرطيسلا درسهيلل

 [!نيملسملل ئداصتقالاو ىملعلا نيفلخعلا ىلع تبترت ىتلا جئاتتلا ىدحإز

 یر ناک دقن توماس دهم تاک ین را حاصل اجر سار نیر اماچادرکماف تشع ۲۱ (
 1 ورق ةدسب كلل لبق امدختسمو مهل ًاقورعع
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 ىيرحلا فلختلا ١(

 ى : افن اهیلإ انرشآ ىلا لماوعلا نم اعشان يبرحلا فلخعلا ناك ءاوس
 ۔ یراضخا فلخعلاو «یدقعلا فلختلاو یداصتقالا فلخعلار ىملعلا فلختلا

 ةقرف ككفت وه نيخرؤملا ضعب لوقي امك ببسلا ناك وأ هحسجرن اس وهو
 ءةينامشعلا ةلودلل ةيبرلا ةوقلا ىف ىرقفلا دومعلا لدمت تناك ىعلا ةيراشكنإلا

 یف تادجسو ؛لعفلاپ یبرخأ يیيلشتلا ثلج قف ءاهضيوعت نع ةلودلا زجعو

 اهنيب نمو «نيدأيملا عيمج ىف ةوق دادزت اهيف ايرو تناك ىعلا «تاقوألا جرحا
 ةلودلا ترأسصو «ىوقلا نازيم ىف داح لالتخا كلذ نم اشف ء«ىبرحلا ناديا

 تابلؤت ةهج نم ايناطيربو اسلرغف «بناج للك نم ةيبيلصلل افده ةيئامشعلا
 ةلودلا ىلع اوروشيل ايسآو ابرو ىف ةيئامشعلا ةلودلا مكح ىف نيلخادلا ىراصنلا

 ءايسآ ىف ةيمالسإلا كلامملا حاعجت ىرخأ ةهج نم ايسورو ءاهنع اولقتسيو
 مث . ىييلصلا اهدقح اهيف لمعتو «مالسإلا ةلود نع اهلصفتو ءاهيلع ىلوتستو
 ادحاو يمالسإلا ملاعلا دالب لالعحا ىلإ تعس لب «كلذب ةيبيلصلا فعحت مل

 ملاعلا نم ىقب دق نكي مل ىداليملا رشع عساعلا نرقلا ءاج اذإ ىتح ءرخآلا دعب
 نسم ءازجأو «ةينامشملا ةلودلا مسج الإ نييبيلصلا مادقأ هسندت ملام ىمالسأإلا

 اهلالذإب ىغتكت الو ءادعألا شويج اهلتحت ضرأآلآ ةيقيو .. ةيبرعلا ةريرسلا

 نع مالس اولا ةيحنت ىلإ یعست اع لوا یعست اإ ءاهتاريخ بهنو اهدابعتسأو

 .مالسإال داعم لب «یمالسإ ريغ ليذب داجمیإو ءةايخإ ىلع ةنميهلا

 ءايكرت ىلإ ةفاضإلاب ىبيلصلا ورغلا فادهأ زربآ نم تاذلاب رصم تئأک دقو

 ةلودلا ىف الشم ةيبرحلاو ةيسايسلا هيتررص ىف مالسإلا ىلع ءاضقلا ةلراحف
 عاضخإ مت اذإ مث ءرهزألا ىف الغم ةيفاقثلاو ةيحورلا هيتروص ىفو «ةينامشعلا

 داسُفلا ريدصت دفنيح نكميف «مالسإلا نع امهداعبإو تاذلاب نيتعلقلا نيتاه

 -۔اهشب بولطملا راكفألا نوكت نأ نم الدبو «یمالسإلا ملاعلا ةيقب ىلإ امهنم
 ىف نوملسملا اهنم رفنيف «سيرابو ندنل عباط اهيلع- ىركفلا ورغلا لشمت ىتلاو
 ليفت لهسیف :لوبدطسإو ةرهأقلا ىف اعونصم حباسطلا وکي ‹ضرالا لک

 !ةل سادلا
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 دقف !نويلبان ةدايقب رصم ىلع ةيسئرفلا ةلمحا كلذ ىلع ةلخمألا زربآ نمو

 . نكلو «دنهلاو ايناطيرب نيب ىروطاربسإلا قيرطلا عطق وه نلعملا اهفده تاك
 ايئاطيرب نيب سفانتلا دوجو اذه ىفنيالو ) امامت الذ ريغ تناك ةيفدللا اهفادهأ
 ةقالع امف الإو )٠ ( !اهناكم ذخأتو ىرخ-الا حيرت نأ ًامهنم لك ةبغرو ءاسنرفو

 رصم ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحدحب دنهلاو ايناطيرب نيب ىروطاريمإلا قيرطلا عطق

 حطق ةقالع امو 1؟ليخلل البطصا همادذختساو ءةعلقلا نم لبانقلاب رهزألا برضو

 نم الل اهعالتقأ ةلواحسو ءرصم ىف ةينوعرفلا ةرعتلا ةراثإب ىروطاريمرلا قيرطلا

 1؟كلذك ةيورعلا نم نكلو هدحو مالسإلا

 دب الف - هيلع تبترٿ یتلا راثآلاو ىبرخا فلختلا نع انه انثيدح ناك ذو
 اوناك نيذلا كيلامملا نيبو نويلباث نيب تعقو ىلا ةريهشلا ةبابمإ ةكرعم رك ذن نأ

 كيلاملا براح دقف . ىييلصلا وزغلا نم اهعيامحب نوموقيو ءرصم نومكحي
 :رارصإو ةسامح-و ةبالسصب !ويراجو - مهسصقدت ةعاجشلا نكت ملو ةعاجشب

 ةسامحلاو ةبالصلاو ةعاجشلا ىد اذام نكلو , مالسإلا نعو. ءرصم نع اعافد

 فثحب برضت ةقرفتملا نويلبان عفادم تنتاك دقل ؟حساكلا ىبرخلا قوفعلا مامأ
 ىلإ جات ةفلخيعلا كيلاملا عفادم امديب «دعب نم اهفاذدهعأ بيصتو ؛لصأوتم

 اهادم راص برضلا ىلأوت نم تيمح اذإو ءةقلطو ةقلط لك نيب ةينمز ةرسف
 ¦ فضا اهتباصإو برق

 !خيراتلا هجو اهدعب ريغت . .ةقيقد نيرشع ةكرعملا تقرغتسا دل

 یسایسلا فضلختلا (۷)

 ةيومألا ةلودلآ لعم ةينالسإلا ةمألآ ةايح ىف اركبم ىسايسلا دادجعسالا عقو
 تسجن ىتلا ةنعفلا ىلع ءاضقلا ةجحب نييسايسلا اهثادعا برض ىف تدتشأ يتلا
 . ةيواعمو ىلع نيب عارنلاو ءهنع هللا ىضر نامفع لتقم نع

 یا ءامهنیب ڈرفنلا ماستقا ىلع وکیب۔سکیاس ةدهاعم يف اتقغتا يعح ايناطيربو اسنرف نب ارثاد عإرصملا ىلظ > ١(
 1 ات مالسرلا ىلع ءاضقلاب اهذرفت ةقطدم يىغ امهم لك مايو ؛یسااسرلا ماعلا ماستقا
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 لارحألا رارقشسأ دعب ةيثاوم ةصرغقلا تناك دقف :ثاررسبملا ثنا ایآو

 ناك ىذلا عئارلا هثافص ىلإ ىمالسإلا مكحلا درعي نأ نييومألل رمألا بابتتساو

 لدملاو ءةعقاو ةقيقح ةيمالسإلا ىروشلا ثيح نيدشارلا ءافلخلا ةرعف ىف هيلع
 زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةغيلال-ا ةرعف تناك دقو .دوهشم عقار ىمالسإلا

 ةک رس وسمت نا نکم ناکاو <ىجذ وسلا ءاف لا للف ىلإ ةدرع لعضلاب

 نييرس ألا نكلو , ةليصألا ةيمالسإلا اهتروص ىلإ لارح الأ ديعت ىتح- حيحصتلا
 ام ىلإ اوداع نأ هتافو دعب اوشيلامو «ةيلاخملا هتسايسو ءزيزعلا نب رمع اوقيطي مل
 .ةيديدحلا ةضبقلاب مهمكحو سانلا لاومآ بلس نم هنع مهزجح دق ناک

 یف اضع مهسا ٹری ءىناسشعلاف ؛یكولمملاف «ىساأبعلا مکحلا ءاج مٿ

 «هعبطب الداع امكاح نيملسملل هللا ضيقي نأ الإ «ىدادبتعسألأ مكحلا ةقيرط

 مالسسولا ىف نيلداملا ماكا جذاغنو . ل دعلأپ مهسو سيو «قفرئاب سانلا ذخ ايف

 دوس اهلك ةحسفصلا ٹسیلو «مهذيمالتو نوقرشتسملا معزي امك ةليلق تسيل

 متهت دعت مل ةمألا نآ انه هزربن نآ دیرن یذلا نکلو ادار رمال اهنوروصی امک

 رمالا قيرط نع ع اهلرسر اهرمآ امك مكحلا راسم حيحصتب اهبناج نم
 ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب ترمأتل هللاو ءالک و :رکشلا نع یھٹلاو فورعملاپ

 )٠. ءارصق هيلع هنرصققلو ارطأ قحا ىلع هترطاتلو ملاظلا دي ىلع نذخاتلو
 اهب رسأ ىتلأ ةروصلا نع فلخت هنّأل : ىسايسلا فلختلأپ هدصقٹ ىلا وه اذهو

 بنئاج نم ءاوس «ةدشارلا ةفالشلا مايأ اهقأو نوملسملا اهشاع يتلاو مالسإلا:

 .نیموکحا يٹاج نم و ماكا

 اورت نأ الإ» رثاجلا مكاحلا ىلع حلسملا جورا مدع ىف هلت لوسرلا ددش دقل
 ربك ةنعفلا ىلع بترتملا ررضلا نأل (") « ناهرب هيف هللا نم مك دنع احاوب ارفک

 اومينعسي نأ سادلا رمأي مل هب هنكلو .رزملا ىلع بترتتملا ررضلا نم ريشكب
 حالسلاب جورا ريغ ىرخأ لئاسوب هت دهاجس اوكرتيو مهيلع عقاولا ملظلل
 نوعارلا ةمألا باون مهو دقعلاو لنا لهأ قيرط نع الغم ةيسايسلا ةليسولاك ر
 اوذخاأي ملف ملاظلا اور اذإ سالا نإ : كلذ نم سكعلا ىلع لاق لب (اهاصل
 يجسن ال انکلو ((۴) ۾ هن باقعب ىلاعت هللا مهمعي نإ كشوا هيدي ىلع

 ١ ( ڑ , دوأد وبا هجر ٢ یراشیہلا هچجرخا م ,

 ) )۳.ةام نار یذمرتلاو داد ربا هجرخا
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 ىشش ىف فلخلا ناولأ نم هتوخإ بئاج ىلإ هانعضو اذإ ىسايسلا فلخعلل

 !نيدايملا

 یرکنلا فلختلا (۸)

 ره ۔ یآرلآا باحصاو نيركفملا ىف لمحي ىذلا ۔ ةمآلل يركفلا بنئاجل ا تإ

 ىذلا لثملا ىف ءاعولا ناك اذإو .ءاعولا ىف لئاسلا عبشت نم است ىتلا ةروّلبلا

 ىف ةمألا اهب موقت ىلا ةيحخا ةطشنألا عومجم وه لئاسلاو «ةمألا وه هانيرض

 نإف «ىرشيلا حدكلا لشمت ىعلا ةبئادلا ةكرحخلا اهزرفتو «تاهاجتالا فلعخسم

 يه نوكعف ءةفافغش ةقئار «مضشلا اذه طسو ىف لهم ىلع توكعت ةرولبلا

 .ريکشعلاو لماعلا ىلإ :eT ءرظادلا چھت ءةيفأابصلا ةبس ادلسا

 اعيمتمآدفصو امك لئاسلاو ؛غراف هبش وأ اغراف ءانفصو امك ءاعولا ناك اذإف

 !؟ريكفعلاو لماعلا ىلإ هرعدتو رظانلا بجعت ىلا ةقئارلا ةرولبلا ىتات ني نمف «مبشعيال

 تناكو ءنورق ةدعل ةعساو ةحاسم ىلع اعئار اركف ىمالسإلا لقعلا عدب دقتل
 نم دستسم «مالسساإلا نم حبان هلآ هنم حطاشلا داشلا ادع اميف_ ىمظعلا هتيزم

 ركفلا نف ىمالكلاو ىفسلفلا - ىقيرغإلا ركفلاب اورثات نم انباسح نم انطقسأ
 شپ فلحسا موذععو نآرقلإ مولع :ًاهلك ةيعرشلا مولعلأ ىف ايلج رهظي ليصألا یمالسراآ

 هترازغ ىلع. اذه نكلو .ةيمالسإلا ةمألا ريغ ىرخا ةسأ ىأ ددع الو «ةيبرعلا

 لوصأ نم دمتشسملا :نيملسملل ديحولا ىركفلا جاعنإلا وه نكي ملا هقافآ ةحسو

 مالكو :خيراسلا ةفسلف ىف نودلخ نبأ مالك عضن نيأف الإو «ةصلاخ ةيمالسإ

 د وچ و «ميلعشلا ىف ىسباقلاو ىدروالا مااکو <« ةيرشسبلا سفغنلا راوغأ ىف ىلارغلا

 ةيدقنلاو ةيبدألأ تاساردلأ ريغ هلك اذهو «نيملسملا نييفارخج او نيملسملا نيخرؤلا

 . ظفللاو ىنعملا نيب ةقالعلا نع وأ ةغالبلأ رارسأ نع وأ نآرقلا زاجعإ نع ملكت ىعلا

 مالسإرلا لكشيف ءاعقار مالسإلا نوشيعي موقل «كرحتم ىح رکفل «مخض جاعنإ
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 . مهتاسرام لکشی امک مهتفاق لکشیر ېھکو لس لکشی امک مھرعاشمو مھرکف

 . .كرححملا ىحل ا عقاولل اساكعنا حعفعملا ىلا ركفلا ناكو

 ضبنلا تمحو ءةددجعملا ةلاصألا تبهذ بولقلا لخاد ىف عينا ابخ املف

 !قيمع تابس یف حأر مث . .رکفلا بحاص افغ مث . .قفدعملا

# # # 

 . ۲ة ضهدلا د ًاهحهجاو يتلا لالا ىه كلت

 ..ةمدصلل لعف در تناك اهتأذ ؛ةضهنلا ١ نأ ءدب ىذ ئداب رک ذن نآ دبالو

 حقاوو برغلا حقاو نيب مخخضلا قرافلاب راهسنالاو «برغلا مامأ مازهنأالا ةمدسص

 !نيدايخلا عیمچ ی « . نیملسم 1

 نكت ملاهدحو ةيركسعلا ةيزسهلا نإ ةقباس بتك ىف لبق نم انلق دقو
 ملاعلا نيب امثاق ناك ىذلا ىراضحلا قرافلا الو ءراهبئالا كلذ ىلإ ىدؤعل
 قرافلاب ساسحإلا عم ةعزهلا عاأمتجا یتح الو ءرفاظطلآ برطلا نيبو ىمالسإلا

 ةمألا هشيعت تلاك ىذلا ءاولا وه راهبئالا ثكللذ رسفي ىلا اإ .. ىیراضشا

 ةقيقح نم ءاولا .. ىدقعلا ءاولأ اهسأر ىلعو « نيدايملا ميمج ىف ةيمالسألا

 امك ءءالعتسالا نطومو زازتعالا ةطقن- ملسملل ةبسنلاب- ىهف «هللا الإ هلإ ال

 : لبق نم ةمآلا ابطاخم ىلاعت لاق

 .(')  نينمؤم محنك نإ تولعألا محنأو اونزحت الو ارنهت الو ط

 نأ نكمي ؛ىقيقحلا اهاضتقم نم غّرَمَتو «ةلعافلا اهتنحش ةديقعلا دقت نيحف
 نيروهسيملا سس ىف رومألا مخضدت نأ نكمو «ءأايش ألا هفتأب راهبنالا ا ایپ

 حقاو نيب ةعزفملا ةماخضلا هذهب ةقيقحلا نوكت نيح كلاب امف . . تارم قوف ٽأرم

 ؟نيملسملا عقأوو برغلا

 «هللا ىف مهنيقي عزعزتي ال نيذلا «ساتلا نم مزعلا ولو الإ هل دمصي ال ٌلوَه
 . . تاظحللا نم ةظح ىف كللاحلا مالظلا مهَقل نإو هللا هلرنإ ىذلا قحا ىف الو

 .(") مه ام ليلقو ف

 ۔[۲4] ص ةروص ( ۲ ,[۹۳۹] تارمع لآ ةروس ( ١

۳ 





 ريوتنلا ةكرح ىفرييغتلا جهنم

 ىف نيسح هط روتك دلا هتاعد دحأ هلاق ام وه جهدلا نع ريبعت حضورا لعل

 ةحضاو ةضهنلا ليبس نإ ٠ :لوقي ثيح « رصم ىف ةفاقشلا لبقتسم ١ هباتك

 كالسنو نييبرو ألا ةريس ريس لآ يهو ء؛ءأرعلأ الو جوع اهيف سيل ةميقحسم

 ءاهرشو اهريخ «ةراضحلا ىف ءاكرش مهل نوكنلو ءادادنأ مهل نوكدل مهقيرط

 .() ۾ باعی امو اهنم دمحی امو هرکی امو اھنم بحي امو ءاهرمو اهولح

 .ليواتلا ىلإ هعم لاجم الو «هيف سبل ال حضاو مالك وهو
 : لاق نيح «ةمصلا نب ديرد ١ يدقلا ىلهاجلا رعاشلا مالكب ىنرك ذي

 ا دشرآ ةيرغ دشرت نإو « تیوغ توغ نإ ةيرزغ نم الإ انآ لهو

 ناك لب ؛لعفلاب ةيرغ ةليبق نم ناك ةمصلا نب ديرد نأ «ىسيئر قراف حم

 نيذئا موقلا نم نكي مل !كلذك نكي مل نيسح هط امنيب ءاهسيئرو اهخيش

 !مهيلإ بستي نآ دیری
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 - هلاشمأو یواطهطلا حفار ةعأغر - ۲ نييريودتلا 9 نم ىلوألا لايجب الا بست

 ىلع درسألا دقحلا كلذ مهيولق ىف نكي مل .. مهب ملعأ هللاو «نيصلخم اوناك
 ىف نيملسلا نع كوثدحتي نيذلأ «مسهشم نورخاعلا ةبسستكا ىذلا السلا

 دبال ىلا ربكألا ودعلا هناك مالسإلا نع نوث دحعيو ءاهيف ءایحال ةرماط ةت ةتامش

 . ٤ س ةرهأقلا ةعبط ؛رصم يف ةقاقلا ليقتسم ءنوسح- هط ( ١ إب
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 . حيحص ريغ جهنلا ناك اذإ «ینغب ال ہدحو صالخإلا نکلو

 ةمألا : مهحمأ ذاقنإ ىف اقح نيبغار اوناكو «ئيسلا مهتمأ عقاو اوأر دقن

 نأ ارنظو هاوس ةفغص ىأب ال كلت اهتشفصب «ديدحتلا هجو ىلع ةيمالسإلا

 «ريكفشلا ةقيرط ىف مهؤطخ ناكف .ابروأ ديلقت وه ذاقنإلل دحوألا ليبسلا

 تلوشسا يتلا ةيحورلا ةزهلا نم اغشاأن اطخلا ناكو .ريمضلا ىف داسف نم سیلو

 ..مزعلا ىلوأ نم اونوكي ملو ..ةيبرغلا ةراضحلاو برخلا هاجت مهحاورأ ىلع
 ديدحتو اهتمواقم ىلع اووقي ملف بهذم لك مهب تيهذو ةماودلا مهمل كلذل

 . ءاهذنخاد ىف يتاذلا مهراسم

 مهتا ذاضقنإ ىلع نيصيرح اوسيل مهنإ !رخلآ ناش مهلف نوثدحلا امآ

 داعبإ ىلع نوصيرح كلذ نم سكعلا ىلع مه لب «كلت اهتفصب ء۲ ةيمالسإلا»
 باص ال هريغ جالع ال ىذلا جالعلا ره اذه نأ رابتعاب «مالسإلا نع ةمألا هذه

 ىلع نوملعيو «ىعور ةبغرب برغلا رايت عم نوحباس مهف «ضارمألا نم ةمألا
 . تو ليرب اذام ديدحتلا هجو

 ءلاقعنا ةرعف تشاع ىلا ىلرألا لايجألا عم ال ءنيثدحلا ءالوه عم وه انشاقنو

 یف امئاد ثدحپ امک ر دیدجلا حمالم نم اعیشو مدقلا حمالم نم ایش تلمح

 اطخ راصف نيرصاأحملا نييريونحلا عم نآلا عضولا رولبت امديب ( لاقسنالا تارعف
 - هتلازإ نع ورجع نإ هميجحت ىف اغار ليلقلا ىف وأ «۲«نیدلل و اثوانم احضأو

 اهلحم ء«برلاو دجعلا نيب ةقالع : برخلا ىف ىسنكلا نيدلاك حيصي ثيحب
 !ةايحلا عقاوب اهل ةلص الو «بلقلا

*# 4 #¥# 

 ةمألا لاح نيب قرفلا مهكأردإ مدع وه ءالوه جهنم ىف ىسسيئرلا اطخا
 اهسفنل دج مل ىتلا «ةملظملا ىطسولا اهروصع ىف ايرو لاحو مويلا ةيمالسإلا

 ةنميه هل نوكت ال ثيحب هميجح ليلقلا ىف وأ ؛نيدلا: ذبنب الإ اهنم اجرخم
 ره نوكي نآ بجي ةيمالسإلا ةمألا جالع ناب مث نم مهتادانمو ءةايحلا عقاو ىف

 .نيكمتلاو ةوقلا ىلإ اهب ىدأو «لبق نم ابرو هتمدخعسا ىذلا جالعلا تاذ
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 . قارطألا د دعم «بکرم ًاطخ- وهو

 ىق ةيمالسأإلا ةمألا تباصأ يتلا ضارمألا ضعب نيب اهباشت كانه نأ حی

 ىطسولا اهروسصع ىف ابرو ىف ةدوجوم تثاك ضاأرمآو «نيريخ-ألا نينرقلا
 بترتت ىذلا (بابسألا ىف قرفلا نيبحت نآ دبال ةصحافلا ةرظنلا نكلو ء«ةملظملا

 . شارعألا ضعب تهباشت نإو «جئاعنلا ىف قورف هيلع

 نع لاؤسلا وه «هولاسي نأ نويئاملعلا تويريونعتلا بحي ال ىذلا لاؤسلاو

 بايسأو ء«ىطسولا اهروصع ىف ابررأ ىف اعقاو ناك ىذلا فارحنالا بابسأ
 له ء«ةصاخ ةفصب نيريخ ألا نينرقلا ىف ةيمالسإلا ةمألا ىف دجو ىذلا فارحئالا

 لكل نوكيف ءةفلتخم بأيسأ اهنأ مآ ادحاو جالعلا نوكي ىتح ةدحاو ىه

 !؟صاخلا اهجالع ةلاح

 ماف ء نيدلا» ره ببسلا ناب ءدب یذ ئداب نویناسلعلا نویریونتلا عنتسقا دقل

 !ني دلا اودعبأ تذإ : لجع ىلع مهرأرق ارررقر «كلذ ءارو ءیش نع ثحبہلا یف اوبغري

 حص نإ ء4 ذوخًالاو رارق ناک لب «بسحف الجعتم نکی مل مهرارق نا قحلاو
 . كاردإو ىقيقح- ىعو ىلع هسفن تأذل اعيش ررقي نأ عيطتسي دوخ املا نأ

 «ةملظملا ىطسولا اهنورق ىف ايروأ ةلاح :نيتلاملا ىق الخاد نيدلا ناك دقل

 نيتفلتخم نيتروص ىلع نكلو «نيريخألا نينرقلا ىف ىمالسإلا ملاعلا ةلاحو
 . ءىش أمهنیب عمجی داکی ال ءاہامت

 ةسينكلا هتدسشأ ايد مهعابتا ةجيتن ًابروأ ىع اميخم مالطظلا ناك دقل

 ام لك ره اذه ناك ءافارحنا ذشآ ىنايغط ولسو «ةفرحنم تاروصتب ةيبروألا

 مذع ةجيتن ىمالسإلا ملاعلا ىشغ ىذلا مالظلا ناكو ء4 نيدلا » نم ابرو هتفرع
 یف هب مهل هللا نکم یذلار «مهیلع هللا هلزئآ یذلا حیحصلا نیدلل مهعابتا
 . ورق ةدع ضرألا

 ىلوألا ةلاحلا ىفف . نيتلاحلا نيب ءاحضاو نوكي نأ بجي وأ حضأو قرفلاو

 الإ هنم صلخشلا ىلإ ليبس ال هنأ اوآر دقو «هتأذ ىنيدلا مرهفملا ىف للخلا ناك

 عم رسشسلا كولس ىف للخلا تاك ةيئاثلا ةلاحلا ىفو .نيدلا كلذ نم صلختلاب

 ىلإ ةدوعلاو «فرحنلا مهكولسلرشبلا حيحصت وه هجالعو «حيحصلا نيدلا

 . حيحصلا نيدلاب مارلالا



 رشک یف هيف ثیدحلا اتصف دقو , ليصفتلا نم ءىش ىلإ جاتحي رمألا اذهو

 . ( ةيعامتج الأ مولع ىمالسأإلا ليصاتلا لوح و بات یف ةصاخو «بآاتک نه

 دق نوكي ال دق ئراقلا نآل ۔ارركم ناك ولو. نايبلا ضعب نم انه دہال نکلو

 . لبق نم عوضولا تجلاع ىعلا ىرخ ألا بحكلا ارق
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 ًاضرف هخضرفو ةييروآلأ ةيسدكلا عماجما هتعصضو نيد ره هتفرع ىدذلا ني دلا اغإ

 . سأتلا ىلع

 هبرشب امف » :(ةيناسنإلا خيرات ملاحم » هباتك ىف زليو ىزيلجنإلا خرؤلا لوقي
 :ةيدقلا ةنايدلا وهف سلوب همّلع ام اما ةيناسنإلا حورال ادیدج ادالیم ناک عوسی

 . © ۾ هلإلأ ءاضرتسال ءامدلا فاقسو «حبذملاو نهاكلا ةنايد

 حمجم ىف ةرفاظلا ةيحبيسلا نإ» : ۲ لاجرو راكفأ د باتك ىف «نوتنرب» لوشيو

 ةفلاخلا لك ةفلاخم .. ملاعلا ىف ةيروطأربمإ مظعا ىف ةيمسرلا ةديقعلا يهو . ةيقين

 نع ىئاهنلا ريبعتلا ديدجلا ذهعلا ريتعا ءرلا نأ ولو . ليلجلا ىف نييحيسلا ةيحسيسأ

 نع فلتخت عبارلا نرقلا ةيحيسم ناب ال اعطق كلذ نم جرا «ةيحسيسملا ةديقعلا

 , (") م اتاتب ةيحيسم نكت مل عبارلا نرقلا ةيحيسم ناب لب. بسحف ةيحيسللا

 . .ریثک مهریغو مهریغو

 دت نم تءاج ةلاسر لكك ةعيرشو ةديقع ناك مالسلا هيلع ىسيع نيدو

 ىلع تلزئآ ىعلا تاليدعتلا عم ةاروعلا ىف ءاج ام یه هتعیرش تناكو « هللا

 : مالسلا هيلع يسيع

 مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحلو ةاروتلا نم ىدي نيب ال اقدسصمو $

 ۰ .(") 4 نوعيطأو هللا اوقتاف مكبر نم ةيآب مكتعجو

 ءةرهاقئاب رشسلاو ةمجرتلإو فيلاتلا ةنبإ عبء «ديواج قيفوت زيزعلا ديع ةمجرت «ةيناسنولا خیرات ملاعم ءرایو ( ) ١

 يا د اک ره ج
. 

 . ۲۱۷ ص (دومجم دومحام ةمچرت ؛«لاجرو راکفآ «توعنرب نیر ( ۲ )

 ۵١[. ] نارمع لآ ةروس (۳)
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 .(') ى نوقسافلا مه

 ‹«ضرأآلا ىف نينكمم ريغ نورق ةثالث ارلظ ديدسجلا نيدلا باحصأ نكلو
 یف اورکفی ملو اهدحو ةديقعلاب اوفتكاف مهل ناطلس ال نيدرشم نیدهطضم

 ةينامورلا ةيروطأربمإلا ىف مكاحلا وه ىنامورلا نوناقلا لسظو «ةعيرشلا قيبطت
 نيطتط ق قانتعا دعب هنأ بجعلا نكلو ءاهدم اعرج نيطسلف تناك ىتلا

 قيبطت ىف ركفت مل «ديازتم ذوسفت ةسينكلل حسسصأ نأ دعبو «ديدجلا نيدلا

 نوتاقلا لظو «ةعيرشلا ةطلسل ال ةيتاذلا اهعطلسل سانلا تعضخ ا امنو «ةعيرشلا
 . (ًاهدحو ةيصخشلا لاوح الاب يمسي اميف الإ ) رييغت نود مكاحلا وه ىنامورلا

 كلذ ةلَمح نأ «بسحف ةديقع نيدلا هيف حبصأ ىذلا عضولا اذه نع اشنو

 مهفصوب «سانلا ىلع مخض ىحور ذوفن مهل راصو )٠« ةدهك ىلإ اولوحت نيدلا
 الو «سيسقلا هدمع اذإ الإ اينارصنت تاسنإلا حبصي الف «برلاو دبعلا نيب ءاطسو

 نع الإ هترفغمو هللا ةمحر هيلإ لصت الو «سيسقلا دي ىلع الإ هبلذل رغغتسي
 . سيسقلا الإ هت ديقع 4 رارسآ ١ فرعي الو ؛سيسقلا قيرط

 في مل ىذلا ةيبررألا ةسينكلا نايغط ؟دب مخضلا ىحورلا ذوفنلا اذه نمو

 وهف .ةايلأا بناوج لك للمشي الماش انايغط حيصأ لب « ىحورلا ناطلسلا دنع

 ‹«تاواتإلا مهيلع ضرشيو ؛مهلاومأ روع سانلا ىلع ضرفي یلام نأایغط

 تاوذ نم نمزلا رور تحبصآ ىتلا ةسينكلا ضرأ ىف ائاجم لمعلل مهرخسيو
 «هيف اورکفی نآ مهل زوجي ال امو زوجی ام سادلل ددحی یرکف نایغطو ؛عاطقإلا

 مهدحو مهل نيذلا ءنيدلا لاجر مهف عم مءالثي أ ءاهب نوركفي ىلا ةقيرطلاو
 مهعضخي ةرطابألار كونا ىلع ىسايس نايخطو ؛ةيبي دلا صوصتلا ريسفت قح

 ناك نإو ر مهل ابابلا بيصتتب الإ نييعرش اماكح نوحبصي الف ءابابلا ناطلسل

 ؛( !ةيئابرلا ةحيرشلا قيبطت مهيلع ضرغي مل مهيلع اذه هناطلس لكب - ابابلا
 نأ ءاملعلل حيبي الف ءةحابإلاو ضفرلاب ملعلا تايرظن ىف لخ دعي ىملع نايغطو

 ءايحأ ةسينكلا مهقرحتو «نوكلا زكرم تسيل اهنإو «ةيورك ضرألا نإ اولوقي
 سوکینریوک ىلع مسکح اسضکو ءونورب ونادروجب لعف امک «كلذ نولوقي نیح

 . ةعيرش ىلع لمتشی نآ تود (بسحف ةدیقع نوکی نید لک یف ٹدحی امک (۲)
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 نإو ) !اجنف دادترالاب رهاظت ىذلا ويليلاج ىلعو ءمكحلا ديفنت لبق تام ىذلا

 ناک دقلو (!تاس ىتح ةيورك ضرالا نأ ددري لسظ توما شارف یف ناک

 ابرو؟ ىف سانتا رض ام دشا نس ءاي ءاملعلا قيرتو «تاذلاب ىملعلا نايغطلا

 !نيدلا نم

 ةيحور ةعرج - هللا دنع نم ةلزنملا هتروص ىف - لمحي ناك نيدلا اذه نإ مث

 نيذلا «ليئارسإ رسب اهب شيعي ناك ىلا ةيغاطلا ةيدالا نزارعل ءةلثاه

 ينب ىلإ الرسرو *: يرکلا نآرقلا یف ءاسج امك ةصانخ مهيلإ حيسملا للسرأ

 .() 4 لیئارسإ
 .")  مكيلإ هللا لوسر ىنإ ليئارسإ ىنب ای مرم نہا یسیع لاق ذو

 .مهريغ ىلع الو مهيلع هللا اهبتك ام ةينايهر ىلإ هعلوح ةسينكلا نكلو

 . "ی مھیلع اهادبتک ام اهوعدتبا ةينابهرو ل

 ىلع عجشي الو ءايندلا ةايحلاب لفحي ال ىورخ؟ نيد ىلإ كالذب نيدلا لوستو

 ءارغإل ةباجعتسا هلك كلذ ربععي لب «ضرألا ةرامعب بحري الو ءاهيف دهجلا لذب

 . هللا بضخل ةبلجمو «ناطيشلا

 كايغط هبحاص ىذلا «ةيبروالا ةسيبكلا اهب هثمدق ىتلآ هتروسصب . نيدلا اذه

 امك «نيد هنأل ال ءةايحلل اطاص نكي مل لوقعلاو حاورألا ىلع اهرجَحو ةسينكلا

 فرحا نيدلا كلذ هنأل نكلو «ةسينكلا نايغط نم رفت ىهو- ةلاهجب- ابروأ تف

 , لبق نم اهيلإ انرشأ ىلا لماوعلا هفيرحت ىف تكرتشا ىذلا

 لب ءرمألا ةياهن ىف هيلع تدرمتو نيدلا اذه ىلع تراث ابرو نإ بجعلا سيلو

 فارحنا نم ةينيدلا اهتايح ىف ام سحت ال ةلماك انرق رشع ىنثا تلظ اهنإ بجعلا

 !ةملظملا ىطسولا اهنورق لالخ

 مالسإلاب تكتحا نيح الإ للخ نم ةينيدلا اهميهافم ىف اج رعشت مل ابرو نأ ةقيقحلاو

 یهو ءابروأ ىلإ یمالسلا ريئاتلا اهدم ربع ىتلا ىربکلا ةثالغلا رباعملا قيرط نع نيملسلاو
 «ىمالسإلا ملاعلا عم ةيقدبلاو ةونج اهتاشنا ىتلا ةيراجعلا تاقالعلار ءةيبيلصلا بورحلا

 .ةيمالسإلا ةيلقصو سلدنالا نم ترشعنا ىتلا ةيفاقثلاو ةيملعلإ تاقالعلاو

 .[۲۷] ديدحلاةروس (۴) ]٦[. فصلا ةروس (۴) ]٤4[. نارمع لآ ةروس (
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 خرؤملا لوقي امك هيف لخ-دت نآ تکشوأو مالسلا یف ایروا تبغر دئددع

 :رليو ىناطيربلا

 سدأسلا نرقلا حعتفم ىف ملاعلا ىلإ رظني نأ ةذفأن ةريصب ىذ لجرل ايهت رلو

 ملاملا اهدحب ثبلي ال ءةليلق لايجأ ةعضب الإ ىضمت نل هنآ جعنتسي ناك هلعلف «رشع

 )١(. عايمالسإ حبصأ اممرو ءايلوغم حبصي نآ عمجأ

 مكاحيم قيرط نع ةغلاب ةيشحوب ىمالسإلا ذوفنلا مواقت ةسيدكلا تماق ذئدنعو
 ةروص هيوشتب هتاذ تقولا ىف اهباتك ىلإ تحوأ امك «ةبيهرلا اهعئاظفب شيعفعلا

 ايرو دص ىف لعفلاب ةسينكلا تحجنو .هنم ساتلا ريفدتل ةصيقن لكب هيمرو مالسإلا
 ايروأ تذبن ذإ ءاهجٹانن یناعي هلک ملاعلا لازی ام یتلا ةسزألا تاشدف «مالسإلا نع

 اهعبراحمو ركفلا ىلع اهرجحرو ةسينكلا نايغطب اهسح ىف نرتقلا ةسينكلا نيد
 ىئلا ةرصاعلا ةيلهاج ا تاشدف «حيحصلا نيدلا ىف هتاذ تقولا ىف لخدت ملو «ملعلل

 كير محر ام الإ مويلا ضرألا مكحت

 «ةملظلا ىطسولا اهنورق لالخ هتسرأمو هتفرع ىذلا نيدلا عم ابروإ ةصق كلت

 .راصحناو ةفارخو ملظو لهجو رخأتو مالظ نم لح ام اهب لحف
 الإ ۔ حيحصلا نيدلا ذفاتم اهمامآ ةسينكلا تدصوأ دقو لح اهمامآ نكي ملو

 !نايغطلا نم ررحتتو ىوقتتو «ملعتتو مدقتتل «ىسدكلا اهنيد ذبدت نأ
 !مالسإلا ةحفص ىف رظننلف نآلاو

 !؟هللا نید یف دجو هلک اذه نم ءیش ی

 هيف رشبلا نم دحأل سيلو . .نيد لاجر الو تونه ءادسبا نیدلا اذه یف سیل

 مهسلعل مهنورقويو سائلا مهسرتحي «ءاهقفو ءاملع هيف امنإ !ابأابلا ةسادقك ةسادق

 ماكحالا نوطبنتسي - مههقفو مهملعب- مهو !اهنوسبلي حوسم لجأ نم ال مههقفو
 ءالرنم ايحو تسيل مهتاداهتجا نكلو «سانلا ةايح ىف دجي ال ةنسلاو باتكلا نم
 ءاهتشقانل ههقفو هملع هلهؤي نم اهشقانیو «بیصتو عیطخت تاداهتجا یه ام

 . ۹٩ ص ٣ج ؛دیواج زیرعلا دبع ةر ةيئاسنإلا خيرأت ملاحم ءوليو ( ) ١
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 صيحمقتو ركفلا ةيوي ةادأ اهنآل ةمألا اهكر ابتو ءءاهقفلا نيب فالحل ةرهاط اشنتف

 ۔ءارالا

 . .ةيئابهر نيدلا اذه ىف سيو

 نأ ةريخلا ةغيظنلا سفنلا عزاونل ةحسف هيفو «ضرألا ةرامعل طاشنو لمع هيف ام

 هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم ىف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه ض

 , ")ي روشنلا

 نيذلل ىه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىملا هللا ةنيز مرح نم لق

 .(") هڳ ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف اردمآ

 )٠.  اهیف مک رمعتساو ضرألا نم مكأشنآ وه ۾

 . °٠ ج هللا لضعف نم !وختباو ضرألا ىف اورشحناف ةالصلا تيضق اذإف 

 اوربخأ املف هتدابع نع اولاسف هلا هللا لوسر تويب نم تیب طهر ةئالث رمو

 امو مدقت ام هبنذ نم هل رفغ دقو هت هللا لوسر نم نحن نیآ :اولاقو اهولاقت مهناک

 ليللا موقاف انآ اسو : يناشلا لاقو ءرطفأ الو رهدلا موصأف انآ ام : مه دحج لاق ؟رخات

 : لاقف هع هللا لوسر مهيقلف .ءاسسللا ج ورتآ الف انآ امأو : ثلاشلا لاقو «مانآ الو

 موقأو «رطفاو موصأ ىنكلو «هلل مك دبعال ىن هللاو امآ ؟اذکو اذک معلق نيذلا متن

 , °) ۾ یلم سیلغ یتنس نع بغر نمف «ءاسدلا ج وزتآو «ماثآو

 ايويند انيد سيل هنأ امك ءايندلا ةايلا لمهي ايورخ؟ انيد مالسإلا نكي مل كلذلو

 : ليم نزاوتم قسن یف اعم ةرخآلاو ايتدلا لمشي نيد وه اغتإ ءةرخآلا لمهي

 .(°) « ايندلا نم كبيصن سدت الو ةرخآلا رادلا هللا كانآاميف غتباو

 . .ةايحلأ بئاوج لك للمشي لسأش نيد هنإ مث

 ؛ [۳۲7 فارعألا ةروس ( ۲ ٠١[. 3 كلا ةروس ١)

 ء[ ٠١ ]ةع ةروس ( 5 ) ٦١1[. ] دره ةروس ( ۳ز
 ,[۷۷] صصقلا ةروس ( “ ز . ناضيللا هجرس عه
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 ةيفاص ةديقع ةيرشبلل مدقيو- ةيحورلا ناسنإلا ةجاح ىهو  ةديقعلا لمشي
 تاروصتلا نم ةيئاش هبوشت ال ىذلا صلاخلا ديحرتلا ةديقع «ةطيسب ةلهس ةحمس

 ٠ شقانت الو نمآ» اهيف سيل اعم كادجولاو لقعلل ةحوتقم ةديقع . ةفارخلا وأ ةعطاعللا

 دنع نم تاك ولو نآرقلا نوربدعي الفأ ] : اهيف امنإ اهعابتأل ةسينكلا تلاق امك
 نأ ةدحاوب مكظعأ امتإ لق 4 : هيفو )١( 4 اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ

 لق ظ : نيدئاعلا نيفلاخ ملل اهيفر () 4 اوركفتت مث یدارفو یدشم هلل اوموقت

 .(") چ نیقداص مسک نإ مکناهرب اوتاه

 مايصو ةالص ةروص ىف ةديقعلا هذهل ةيلعفلا ةمجرعلا ىهو ةدابعلا رئاعش لمشيو
 . دحاو نآ ىف ةرخآلاو ايئدلا رم حالص اهب دوصقم «جحو ةاكزو

 سالا موسقسيل ف ضرألا ىف سانلا ةايح مظنت ىتلا ةعيرسشلا لمسشيو
 ةيسايسلا :ىرشبلا طاشنلا تالاجم لكل ةلماش ةعيرش ىهو ء4 طسقلاب

 لها عم مهتاقالعو ‹ضعبي مهضعب نيملسلا ثاقالعو ةيداصتقالاو ةيعامعجالاو

 حلصلاو برحلاو ملسلا ىف مهريغ حم مهتاقالعو ؛مهضرأ ىف مهل نينكاسلا باتكلا

 نأ هللا رمأ اميف ًاهليصشتو اهصنو اهظفلب ةعباث ةعيرش ىهو ... دهعلاو ةنداهلاو
 «ددجشلاو ومتئاب هيف هللا نذآ اميف ددجتلاو ومدلل ةلباق «سانلا ةايح ىف تبشي

 دصاقم مداصي الو الالح مرحي الو امارح لحي ال ثيحب «ةعيرشلا تباوشب اموک حم

 ةيعرشلا طباوضلا دودح ىف نكلو ددجعلا ةمئاد اهلظ ىف ةايحلاف مث نمو ءةعيرشلا

 .*) ضرألا ىف داسفلا عنمت ىعلا

 ءةريصب ىلع هللا دعي ىذلا «سلاصلا ناسنإلا» ئشدت ىتلا قالخألا لمشيو

 ءلالحلا هللا قزر نم اهيف ىغتبيو ء«هدهجب اهرمعيل ضرألا بكانم ىف ىشعو
 .() & مهبونج یلعو !ادوعقو امايق ظ هلاوحا عیمج یف هترخآو هبر رک ڏيو

 .[ 417 إس ةروس ( ۲ ء٣۸ ] عآاسنلا ةروس ( ١ إ

 .[۲۵] دیدحخلا ةروس ( ۹٤ [. ٤ ] لما ةروس ( ۲۳

 .لوصالإو هقفلا بعك ىف بلطي اإ ؛عرضرتل اذه ىف لهصفعلا لاجس اده سيل (ه ر

 ,[ ۱۹١ ] نارمع لآ ةروس ( 1 )
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 , خيرأتلأ ىف ةديرف ةيملع ةكرحو ةيرأاضح ةكرح ةرهدزلا ماسلا نورق

 . .لرتملا هيد ىف هللا تاي كلت

 .() 4 نورکىت هللا تایآ یاف هتایآ مکیریو ظ

# *%# ¥ 

 , هللا هلن امك نيدلا اذهل مهعابتا مدع نم ساتل ةايح ىف للخلا ثدح اغإ

 ريغ نأك - هللا هلرنأ امك نيدلا اذه نآ ول كلذ مهل رضغي نأ كم ناک دقو

 ريع الف «كورق ةدع للعفلاب قيط دقو ام . عقاولا ملاع ىف قيبطعلل هتأذ ىف لباق

 نولمحتيو «مهرزو مهيلعو «هغیلاکت نع كوسعاقعي وآ هنع نوفرحني نيج سادلل

 . باوصلا ىلإ اودوعيو مهاطخ ارححصي نآ مهيلعو «مهل ثتدحمي ام ةيلوتسم

 نم لهجو «ةثيبحلا ايارنلاب ةبيطلا ايارنلا اهيف طلعخمت ةبشو تاضارتعا روغت انهو

 !رومألا قمعتت "ال ىتلأ ةيحطسلا ةرظيلا و «مادع الآ نم دقساو عابت الا ضعب

 ةريصق ةرتف الإ شعي مل هنإ ؟هنع نوثدحعت ىذلا مالسإلا وه نيآ : لوقي مهضحب

 !؟نوديرت مالسإ ىاف !فارحنالا ادب مث ..ةدشارلا ةفالحلاو هلت لوسرلا مايآ

 ةقيقح ال بارس نع نوح مهنإ ىوعدي ءمالسإلا ىلإ ةدوعلا نع نيملسللا لي ذخت

 [ضر ألا ىف ىقيقح دوجو هل دعي ملو ةدشارلا ةفاذخا دعب مالسإلا بهذ دقق هل

 دقیقا هنکلو هرعت ةبسدلاب ةيمدقت ةوطخ ناك مالسإلا نإ :لرقي مهھضعیو

 !قيلي ال افلخمت مويلا اهل ةبسدلاب راصف ءةيرشبلا هتزواجتو «هضارغأ
 نولوقت امك ناکمو نامز لكل ااص اماظن مالسإلا ناك ول :لوقي مهضعيو

 ؟ هيلإ اوراس ىذلا طوبهلا

 .[ےا ]رفاغ ةروس ( ١ڑ

 ا



 !لیلاضأ اهلكو

 مهحاورأب نويشعي نيح ةين نسحب سادلا ضعب اهلوقي ىتلا «ىلوألا ةلوقملا امأف
 عثارلا ىوتسملا اذه نأ مهيلعزعيف ء4 هللا لوسر هابر ىذلا ديرفلا ليجلا كلذ عم

 .نيملسلا آرلذخيل «ةين ءوسب مهضعب اهلوقيو «كربحي اوناك امك اليوط مدي مل
 ‹«خيراتلا نوشبني ميل دقح ىف نوحوريو «مالسإلا ىلإ ةدوعلا ةلوأحبم نع انلق امك

 نآ ىلع اليلد اهنوذدخعي «مالسإلا دض مهليلغ ىفشت دهاوش هلم اوجرخ تسيل
 ىف !ةيرشبلا خيرات ىف لصف اهل درفي نأ قحتست ال ةريصق ةرتف الإ شعي مل مالسإلا

 نوداكي الو ةرصاعملا ةيلها ولا ىزاخم نع هيف فرطلا نوضضخي ىذلا تقولا

 ام طقف نورك ذي امإ «ضرألاو تاومسلا اهل رتهت تاعاشبو مئأرج یهو ءاهنورك ذی

 !!قومسلاو ومسلاو ريا ىئاعم نم ةيلهاجلا هذه ىف

 ةي ءوسب اهلوقي وأ ةين نسحب اهلوقي نمل ةبسدلاب ءاوس - ةلوقملا هذه ىلع درلاو

 [خيراشلا وه

 تلمش ىتلا ؛ةعئارلا تاحوتقلا كلعب موقي نآ نكمب ال دعي ملو بهذ ىذلا نإ

 حتف درجم نكت ملو ءابرغ طيحنا ىلإ اقرش دنهلا نيب ام اماع نيسمخ نم لقأ ىف
 ءأادر اهنع علخعتو ىنابرلا رولا ىلإ ىدعهنتل ؛بولقلل احف تناك امو ؛ضرالل
 .هللا نيد ىف لخدعل ةيلهاجل ا

 ةمألا هذه هتدهآ ام نمشأ وه- هتيفافشو هقمعو هثأاقنو هئاغصب . ديحوتلا نإ

 ىف أاهلخدتو كرشلا ةدعل اهدع عفرتو ءرودلا ىلإ تاملظلا نم اهجرختل «ةيرشبلل
 !؟نورق ةدع هيلع رباتیو «كلذب موقي نآ دعي ملو بهذ ىذلل ىناف , هللا ةمحر

 انورق تشاع ىتلا ةذفلا ةراضحلا كلت مدقي نأ نكي ال دعي ملو بهذ ىذلاو

 تكتحا نيح ابروأ ىف ةضهنلا ثعاب ىه تناكو قةرخآلاو ايندلاريخ اهيف تعمج

 . نيملسلاي

 تلمش ىتلا ةقئافلا ةيملعلا ةكرحلا كلت مدقي نأ نكي ال دعي ملو بهذ ىذلاو

 ىبيرجتلا جهنملا مادختسأ وه هيلإ تقفو ام زربأ تاكو ةفرعملا نم ةعساو تالاجم
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 كلذ ذنم ثدح ىذلا ىملعلا مدقحلا لك ساس وه ىذلا «ىملعلا ثحبيلا ىف

 .رضاأحلا انتقو ىلإ خيراتلا

 ىف مخضلا هجاعنإ وه اذهو دعي ملو بهذ دق مالسإلا نوكي نآ نکی ال !الک
 !ضرألا عقاو

 اإ ءمالسإلا وه سيلف خيراتلا ىف رركتي ملو بهذ هنإ لاقي نأ نكم ىذلا امن

 هباحصأو هلع هللا لوسر دهع ىلع ناک ىذلا ءءادألا ىف عئارلا ىرحسملا كلذ وه

 اهنيب نم «ررکعت الا اهنأش نم ةصاخ ثعارب هل تناک یذلاو «مهیلع هللا ناوضر

 لوسرلا ىلع لري ىذلا نآرقلل مهيقلتو ؛مهينارهظ نوب هصخشب هب لوسرلا دوجو
 «مهل هللا نم رشابم باطخ وه اماك ثادصالاو ثدارحلا ىلع امجنم هک

 سوت يو «تولعفي اذامو نولوقي اذام مهملعي ءمهصاخشأو مهنايعاب مهبطاخي

 شاع مث ةيلهاجلا شاع ىذلا ليجلا مه مهنأو ؟مهبرلق تاضبتو مهلوقع تارطخ

 ةنحشلا ىلع صرحا ديدش ناكف ءراص امو ناك ام نيب ةلماك ةلقنلا ىعوف «مالسإلا

 نم ةدحاو ةرم الإ ىقحعت ال فورظ اهلك كلتو . .ةدحاو ةرذ اهنم عيضت الآ ةلماك

 هللا فلك ال اهب الإ ضرالا ىف موقي ال مالسإلا ناك ول نکلو . لعشلاب اهد هش

 اهنيب نمو «سقن لك ىلع تولا ردق ىذلا وهو :ةعاسلا مايق ىلإ مالسإلاب نيملسلا

 )٩. 4 نوعیم مهنإو تیم كنإ :  هناحبس هل لاقو هك دمحم سفن

 كلذ وه امن ءمالسمإلا درجم وه سيل ةذفلا فورظلا هذه هتاشنأ ىذلا نإ

 كلذ نکی ملو .رخنآ لیج یف هتروصب ررکعپ مل یذلا ؛ءادآلا یف دیرفلا یرعسلا

 هنأل اضرف سائلا ىلع هللا هضرشي مل ام ليبنلا عوطتلاب كلذ مت اإ | دحأ ىلع اضرف

 مهن ملعي ام مهيلع ضرف اإ «مهیلع هضرفي ملف «هنوقیطي ال مهنآ هناحبس ملعی

 فلكي ال ۾ :مهل لاقو «ةرخآلاو ايتدلا ريخ نولاني هنوققحي نيح مهنأو ءهنوقيطي

 4"٠ هل ريخ وهف اريخ عوطت نمف ۾ :هناحبس لاق مث ۲"  اهعسو الإ اسفن هللا

 .[ ۳١ لرمرلا ةروس ( ١إ

 .[۲ه١] ةرقبلا ةروس (۲)
 ء[ ١۸4 ] ةرقبلا ةروس ( ۳إ
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 نم ناك ام مهتم ناكف «هوبذعتساو «هوقاطأو «هوبعحأاف «ليبنلا عوطعلا مهيلإ ببحف

 . قافألا یف ولعو ؛قومسو ومس
 ذدحشت تناك ىتلا لماوعلا تلاز نيح خماشلا ىوتسملا كلذ نع سانلا طبه اذإف

 دق مالسإلا نإ لاقي لهف .. ةورذلا ىصقأ ىلإ اهعفقرتو ةرطق رخ ىلإ سوفقتلا

 !نورق ةدع نكلو !دحاو انرق ال ءاخساش یقبو !یقب لہ !الک [؟یھعنا

 . بيرقتلل الاثم برضنو

 يمظعلا تاياهنلا ىلع !ولصح ؛«مهممم ةذرحيشم ¿< باللطلا نم اليحج- روصتنلف

 هری قق یف ةئالا یف نیعسف ىلإ لصو لمح مهدعب نم ماج مٹ ٠ .داوملا عيمج ىف
 ؟هيلع مكحبن فيك . . ماعلا

 نم رظنا نكلو !تاجرد رشع هنع طبه دقف لوألا ليج ا ىلإ هانسق اذإ اننإ اقح

 | زآيتمالا ىوتسم ىف لاز ام هنإ «یرخ الا ةهجلا

 ةدعلو «ضرألا لك ىلع ةزممتم هه لرسرلا رصعل ةيلاتلا لايجألا تناك دقل
 ىلا ديرفلا ليج ا كلذ نود لالا ةعيبطب تناك نإو «ةددععم تالاجم فو «كتورق

 !خيرأتلا ىف ررکعی مل

 !دعي ملو بهذ دق هتاذ ديرقلا ليج ا كلذ نإ لوقن ال كلذ عمو

 هنم سپقٿ . . لايجألا لك . . لايجألا ىلع هرونب قرشي لاز ام ةذفلا هتمظعب هئإ

 !تاسہق هنم سبقت نآ لراحت وا «تاسبق

 نينسلا فالآ ضرألا نع دعيت اهنإ نويكلفلا لوقي ءامسلا يف امرجن كانه نإ

 . روئلا ةعطاس اهنأل - اذه لئاهلا اهدعب مغر  اهارئ ادكلو «ةيئوضلا

 .موجنلاک مه هي دمحم باحصأو

 لارت ام اهدكلو . . نامزلا نم انرق رشع ةعبرأو امين موجنلا كلت نيبو اننيب نإو
 یف ناک یذلا اهدوجو ةمكح كلتو .دوقت لازت امو . . یدهت لازت اسو ..ءیضت

 ا

 نف هيلع هللا ناوضر ةباحصلا ليجك هلمكاب ليج ركي مل ناک اذإ



 «ليجلا كلذب رك ذت ةقماس ةيدرف جذامن نم لايجألا نم ليج ى ىف لخت مل ةحاسلا

 .بولقلا ىف هرک د ییشو

 دقف ؛سشبلا نس ريثك اهيلع ردقي ىلا ةيداعلا هتروص ىف مالسإلا . . مالسإلا ام

 . بولقلا ىف رونلاب دتعو «ضرألا ىف حعقلاب دعو «تورق ةدع ضرألا رمحي لظ
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 هنكلو «هنمزل ةبسدلاب ايمدقت اعيش ناك مالسإلا نأ معزت ىتلأ ةيناثلا ةلرقملا امأ

 ماي ىف اهب نرجفنتي اوناك «نييعويشلا ةلوقم ىهف «ةيعجرو اضلخت نآلا دعي
 ناك مالسإلا نآ اوركني نأ هولذب یذلا دهجلا لک ۔اوعیطتسی مل ال ؛مھتوطس
 الو ةيعامتجالا الو ةيداصتقالا الو ةيدالا لاوح ألا لك اهل لهؤت ال ةمخض ةلقت

 احيحص :اولاق هروهظ لبق اهلك ضرألا ىف ةدئاس تناك ىتلا ةيقللا الو ةيركفلا

 نعاقلخعم حبصأف ةيخيراتلا ةيمتحلا هتزواجت نآلاو یخ يراحلا هرود دخ هنکلو

 !نمزلا بكر

 !هاجتا لک یف اھلک مھاواعد بذک اوار یتح ءالؤه شاع دقو

 ديدج مدقت ىآ نإو «یخیراتلا روطتلا ةياهت ىه ةيعويشلا نإ نولوقي اوتاك

 الو ءءىش ًاهليق نكي مل ءرخآلاو لوألا ىه اهنأل ءةيعويشلا لخاد ىف وكيس

  ىلوألا ةيعاشملا : ةموعرلا سمخل ا ةيخيراعلا لحارلا بسح 1!ءىش اهدعب نوكي
 !ةريخألاو ةيناثلا ةيعويشلا. ةيلامسأرلا- عاطقإلا - قرلا

 !خيرأتلا هتني ملو . .ادر اهل ارك ملف مهنيعأ مام ةررطسألا تراهناو

 قيست ال :اهليدعت وأ اهيطخت نك الو ةيمتح روطتلا لحارم نإ نولوقي اوناكو
 لوا نوكتس ايتاطيرب نإ ارلاق كلذل !ةيخءيراتلا ةيمتحلا نع رخأتست الو اهفجأ ةمأ

 ‹«نيصلأو ايسور :نوتیعويش اتحبصأ نيحللا يتلو دلا نأ ًاعيمج ساتلا مذعيو . ةظحللا

 ( ةيعويشلا ىلإ لوصولا لبق مهمعز ىف ةيمتح ىه ىتلا) ةيلامسأرلا ةلحرملاب ار مل
 تراهتاو ءايسور ىف ةيعويشلا تراهنا مش ‹«ةيعويشلا ىلإ عاطقرلا نم اسار اتزفق لب

 . ةيخيراتلا ةيمتا ىواعد لک اهعم
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 !قيرطلا لوأ نم ةراهنم ىهف مالسإلا نع مهتلوقم امأ

 نع ةرارحب نوعفأدي !وراصو !نييطارقعد مويلا !وحبصأ سمألا ىيعويش نكلر

 !مالسأإلا

 مالسإلا تإ :اهتاذ ةثرقلا نوددري ءديدجلا مهعقوم نمو «يدقلا مهعقوم نسو

 ¢ ةخيدحلا ةلودلاو سس عم الو ىخيراتلا روطتلا عم ىشمشي ا فخم ماظن

 حيصأف ءمالسإلا ةيرشبلا تزواجج تالاجا ىآ یف طبضلاب ددحن نآ دیرنو

 !هيلإ عجرت نأ اهب قيلي ال افلخمت اهيلإ ةبسدلاأب مالسإلا

 هنآ كشالف مويلا ةيرشبلا هكلمت ىذلا ىتامولعملاو ىجولودكتلاو ىملعلا مدقتلا ام

 رخأت ىوعدب أذه ةقالع ام نكلو . .هلك اهخيرات ىف ةيرشبلا هتفرع ءىش مضض

 ناك  ةيبروألا ةسينكلاك . مالسإلا نأ ول ةقالع هل نوكت نآ نكمي ناك ؟مالسإلا

 ام .نوكلا ىف ةديدج ارومأ نرفشتكي نيذلا ءاسلعلا قرحيو ملعلا براحي
 مدقتلا نوكي فيكف ؛,رضاحلا ىلإ تدأ ىتلا ةيملعلا ةعفدلا اشن ىذلا وه مالسإلاو

 !؟مالسإوال ازواج هتاذ ىف ىملعلا

 نوملسلملا امئيب ايتامولعمو ايجولونكتو ايملع مدقعم مولا ملاعلا نإ ارلاق ول
 ةيرشبلآ نإ لاقي نآ ام .دحا هيف لداجی نأ نم حسو رمآ !لر ًامعن القل «لورخاشم

 امف «هيف ارهدزم مالسإلا ناك ىذلا دهعلا نع ايملع تمدقت اهتأل مالسإلا تزواجت
 | هقدسصي القاع الو «هلوقي القاع نظأ

 هب تزواجحف ةيرشبلا هعمدقت ىذلا ٠ مدقتلا» ىحاون ضرعتسنلو « هذه كرجنلف

 !مالسإلا

 إ ىق ا لالحئالا ذخاعلف

 !هلوعأ ام هللاي

 ليل باسدت ءقيرطلا ةعراق ىلع هيف ةشحافلا تناك دهع ةيرشبلا ىلع رمي مل
 یقئاداو تساہباضلاو ترسبلا ىف «ةسشدفلا اهیراجم یف اهتاروذاق بسصنت ۾ «راهن

 هیکسپ ى ذآ لذبتلا لک نم مغرلا ىلع ؛مويلا ىه امک تانآخاو صقارلاو حراسلاو
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 ءامظع» نم مهرپغو < ىيسرافلا كلدزصمو «تاسورلأاو ءامدقلا قيرغإلا نع خيراتلا

 !«خيراتلا

 ىف اهل عرش اهناولآ عيمجب ةذاشلا ةشحاقلا تئاك دهع ةيرشبلا ىلع ركي ملو
 ٠ !اهقوقح-» نع عفادتل تاباقنلا سسوتو ءاهتيامح نييناوقلا ننّقنو «تانالربلا

 بلاطت تلا ةيمسرلا تايرلا ىدحإ اهلعجتف اهتيضق «!ةيلودلا لفاحخإ و ینبستو

 ثداح وهامك ..(1! راهنع تانوعلا عمم تبقوع الإو اهدارفأل اهعحاتإب لودلا

 . ٠موا

 تلق كانأو همر فادید نآ قلا ةداهش دهشا ینف امدقت اذه ناك تإ مهللآ

 مهل ارنمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ نوحي نيذلا نإ ٭ : لیزنعلا مکحم یف

 .(") ي نوملعت ال معنأو ملعي هللاو ةرخآلاو ايندلا ىف ميل باذع

 اةجرجلاو تاردخلاو رمل ىف. .رخآ ؛امدقت» ذخاتلو

 !ةصاخم ىبرغلا ملاعلا ىف «مويلا هتخلب ام هلك خيراتلا ىف اهتبسن غلبت مل

 !هتاذ ةرسألا إدبم ىف لب !ةرسألا طباور ثلكفت ىف رخآ «امدقت# ذخادلو

 ودبي ىتلاو . ٠. ةيصخشلا ةيرحلا» اهلمشت ىتلا اهلك تالاجلا هذه كرتنل لب

 . ةيلودلا ةسايسلا لاجم لخ

 هنومسي اميف مويلا مئاق وهام قرضي «ناقملا» ىلودلا ملظل أ نم دسهع رم لله

 ؟4 ىمضملا ىرقلا د وأ ٩ ىمظعلا لودلا و

 ؟نمألا سلجم ىف «وتيفلا » ةيضق ام

 قوقح ىلع ناودعلا ىف رئابكلا لك ةبكترم ءاراهن اراهج ةيدشعم نوكت ةلودلا

 نعطلل لاجم ال ىتلا ةنادإلا ةلدأ عمجيو ءرقوملا سلجم عمتجيو «مهتماركو اهريغ

 دالوال یقلناا لاسسلا تاجرد ىسصقأ حيت ال ةلود یا ةارلا رق وسمو ناكسلا رقوم ىف مالا ةع تدده ( ١ ر

 ٠!!اهخع ةيلودلا تاناعإلا عطقب ذاوشلاو تاديلاو
 .[ ١۹ ] رولا ةروس ( ۲ )
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 الل ةفوحكم اهلك ضرألا فقتف « وتيف ٠ هعبصأ عفري ىمظعلا ةلودلا بودنمب اذإف ؛اهيف

 !!فرحب قطنت نا عیطتست دس

 !؟ةيلودلا ةسايسلا ىف مالسإلا اهب ةيرشبلا تزواجت يتلا ةلادعلا ىه هذه له

 . ىلوذلأ ىداصعقالا لاجم ذخو

 ةفلخسلا لودلاو ةفيعضلا لودلاو ةريغصلا لودلاب ۾ ةمدقعملا» لودلا لعفت اذام

 ىلع مارا ةععملاب ىه عتمتستل . اهلذت . اهلكات . اهرصعت .اهرصاحس !؟ايداصعقا

 لكأي فرتلا امنيب ةيمدآلا ىوعسم تحت نوشيعي نيذلآ ءارقفلاو نيعئاجلا باسح
 .رخألا بناجلا ىلع نيفرتملا

 !؟رضاخلا اهدهع ىف مالسإلا ةيرشبلا اهب تزواجت ىتلا ةلادعلا ىه هذه له

 ةبسنلاب راصف مالسإلا تزواجت دق مويلا ةيرشبلا نإ نولوقي نيذلا ىحتسي امآ

 1؟ ةقئال ريغ ةيعجر اهيلإ
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 .نيتقباسلا نرتلوقملا نع اعفاهت لقت الف ةعلاغلا ةلوشملا اما

 مل ملو ؟هلهأ فلخعت اذاملف ناكمو نامز لكل اخاص مالسإلا ناك ول نولوشي

 لنآ نود ةيلآ ةقيرطب هسفن تاذ نم لمعي ىضرأ وأ یوامس ۔ ماطن دجوپ له

 عضو نوک نآ :هردقو هللا هررق امل افلاخم اذه سیلو ؟هیف نیلماعلا مه رشبلا نوکی
 ؛ضراآلاو تاومسلاك ىدهلأ ىلع رهقي الف «ىرخألا تانئاكلا عضو ريغ ناسنإلا

 :رايتخ الا ةيلوشسم لمحتيو ءراتخي امو

 اهنلمحي نأ نيبأف لايجلاو ضرألاو تاومسسلا ىلع ةنامألا الضرع انإ 8
 )٠. ۾ ناسنإلا اهلمحو اهنم نشفشأو

 !؟لالضلا نم همصعل ايقيقح ىده ىدهلا ناك ول لاقيأ ةلالضلا راتخي نيحو

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا ىف «ًاهليغشت  !ودارآ نح ةيطارقيدلاب مه اولعف اذامو

 إ١ ( بارعالا ةروس ] ۷١[.
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 تزرفآ له ؟تراد له !هسفن ءاقلت نم رودي زاهج اهنګ
 تايرح سانلل

مو «ةلودلا نايغط نم مهتمصعو «تاناسضو
 بيذعتلاو لاقتعالاو نجسلا ن

 !؟خيراتلا ىف هل ليشم ال ىڏذلأ یشحولا

 ًاودهاچپ نا دباو ءاهيلع ىدتعي ال ىکل مهقوقحب سانلا ٹبشعی نأ دہال مآ

 اوطرقو اوسعاقتو اولكاوت اذإ . . ىباجيإلا لعضلا كلذب رشبلا مقي مل اذإف .. لمعلا

ابرلا ناسلا اهتررق ىتلا ةيمتخلا ةجيتنلا نم مهيمحي نمف « اودعقو
 ؟ ةيئ

 اهيلإ لزا ةقباس ةما نم الغم لزنملا هباعك ىف ةيمالسإلا ةمآلل هللا برض دقتل

 : ةتكسلاو ةلذلا اهيلع تبرضف .. ٠ ثارت » ىلإ هتلوحو «هظفحت ملف اتك

 تولوقيو ىندألا اذه ضرع نوذخأي باعكلا !وثرو فْلَخ مهدعب نم فلخف إف

 الفآ نوقحي نيذلل ريخ ةرخآلارادلاو هيف ام اوسردو قحا الإ هللا ىلع اولوقي

 . >٩ چ نولقعت

 ةيلاوتم انورق ضرألا ىف هب هللا اهنكم ىذلا اهباتكب ةيمالسإلا ةمألا تلعف اذامف

 ؟هب ةكسمتسم تناک نا تقو

 ةعاسلا باتك وه سيلو .دادجألاو ءابآلا نع هتثرو ثارت 1۲ ثارت ١ ىلإ هعلرح

 !ہاجتا لک یفو رمآ لک یف هب لمعلا اهمزلی یذلا
 . ليسلا ءاثغك ءاثغ تراصف .. تدعقو «تطرفو «تسعاقتو «تلكاوتو

 ضارمأ وأ ةديقعلا ضار عا وس ةا تہاصا یتلآ شضارمألا رکذ انب رسم دقلو

 ام ىلإ ةمأالاب تداف «نيريخاآلا نينرقلا ىف تزكرتو اهلك تعسمحم ىتلاو كولسلا

 . ةيلإ تدأ

 . روم ىلإ هيبدتلا انمزلب نكلو .. ضارمألا كلت ىلإ ةراشإلا رركن نآ انب امو

 )١( فارعألا ةروس ]114[.
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 نآ نود هسفن ءاقلت نم لمعي ۔ یضرآ وا یوامس - ماظن دجوپ ال هنآ : هلو

 . فيلاكتو لامعا نم عقاولا ملاع ىف ماظنلا قيقحت هباطتي ام مهبناج نم رشبلا موقي

 هنأ هتيزم اإ رشبلا ملاع ىف ليحتسم اذهف- هتايضعقم لمعلا نع سائلا فرمنا

 EON | امئاد مهتدکم یف كلذو ) هب سانلا لمعي نیح

 وه نوکي نا ىقڪيو .اهلثم ارامش ىتۇي نأ اھلک ضرالا یف رخ-آ ماظن عیطتسي

 لك امنيب ءةدجلا هب مهلخ ديو ةسايقلا موي سانلا نم هللا هلبقي ىذلا ديحرلا ءىشلا

 : حیرلا ضبقو لطاب هاوس ءیش
 نم ةرخآلا ىف رهر هنم لقي نلف انيد مالسسأإلا رسيغ ختسبي نمو

 . ۲" نیرساخلا

 نوکملا ىلإ لمعلا قح سالا هب لمعي نوح - ىدؤي وهف ايندلا ةايحلا ىفامأ

 ةدينأمطلاو ةك ر بلا امه «هريغل ناحتشني

 امك ضرألا ىف مهنفاختسيل تالاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ۾
 نم مهنلدبيلو مهل ىضترا ىذلا مهديد مهل سكميلو مهلبق نم نيذلا فلختسأ

 _ "4 اعيش یب نوکرشی ال یننودبعی انمأ مهفوخ دعب
 ءامسسلا نم تاك رب مهسيلع احتفل اوقتاو !اونمآ ىرققلا لهأ نأ ولو ظ

 . "٠ ضرألاو

 نشسمطت هللا رسك ذب الأ هللا ركب مهبولق نئسمطتو اوسمآ نيذلا

 . ٠ي بولقا

 !هبابسا تدجو اذإ ضرملا عنمت ال ةحصلا نأ : ايناث

 لاقي الو «ضرلا ىعارد تدجو اذإ ضر نال ةضرع ميلسل ا! مسجلا نا امکف

 .[د٥إ رولا ةروس ( ۲ ] ء[٥۸  نارمع لآ ةروس ( ) ١

 .[۲۸] دعرلا ةروس ( 4 ) .[۹1] فارعالا ةروس (۴)
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 نال ةضرع ةميلسلا سفنلا كل ذكف ءلبق نم اميلس ناك دقو ضرما هاتآ فيك ذثدنع

 تناك دقو ضرما اهاتأ فيك ذئدنع لاقي الو «ضرلا یعاود تہلسچ و اذ ضرمت

 اليف نم ةميلس

 نم ردق اهعم نوكي نأ ضرتفي ةحصلا نأ :رخآ ءىش لاقي نأ كمي ىذلا اغ

 (سفنلا ىف وآ ) مسجلا ىف اهلغوت عنميف «لقأالا ىلع ضأرم الا ضعب مواقي ةعابملا

عبيط نم سيل اذهف اقالطإ ضرملا عنمت ةلماش ةلماك ةعانم كانه نأ ام .نیعم دم ىلإ
 

 مهقلخ نيذلا ةكئاللا صئاصخ نم وه اإ «مهسورفن ىف الو مهماسجأ ىف ال رشبلا

 نيذلاو (٠ تورعفي ال راهنلاو ليللا نوحسبسي # نيذلاو ؛فيفش رون نم هللا

 ٠ دورو ام تولعفيو مهرمأ ام هللا ةرصعي ال ل

 فورظب ترم یا اما یال ےب مع مل «نمرلا نم ةليوط ةف ةع شا ا اش

 رمفلاو «ىرسألا ككفتلاو يقلل لالحنالا ةعيوأ هيف رش لذ ءاهفورظک

 ةغبوألا كلت اهيف رشدف ىبرغلا ورخلا ءاج نيح ريخ-ألا نرقلا ىف الإ ةمرجل او تاردخلاو

 در ميطخست دعت ملف «ةيلخادلا اھضارمآ بہسب تکھنآ دق اھارق تناک ںآ دعب

 . نايرسلا نع ةعبوآلا فقو الو «ناودعلا

 ؛ةملظلا ىطسرلا اهنورق ىف ابررأ لاح نيب ىسأاسأ قرأف كانه لظي هنأ : اهلا

 ةرتفلا ىف ةيمالسأإلا ةمألا لاحو «هنم خالسنالاو اهدید ذی الإ اجالع اھل دج مل یتلا

 نیب تالاجنا ضعب یف ةهباشتم ضارعا تدجو نإو «ةيخعيرأتلا اهتريسم نم ةريخس لا

 . لالا قلتو لاحلأ هذه

 هعابتا یف اونعما املکف «هتاذ جهنلا یف للخما ناک ایروآ لاح یف هنآ قرافلا

 اميلس جهلا ناک ةيمالسإلا ةمألإ لاس ىو .راوبلا ىلإ مهسلسأو اخ مهداز

 . كانهو انه تهباشت اروم ثدحأ نيللالا الك نكلو . . عابتالا مدع ىف للنلاو

 هتندحآ ام ابيرق نيرش الا نيملسلا ةايح ىف تثدحأ دق ةيفوصلا تناك دقل

 ۰ لامهإو ءايندلا ةايا لاممإ نم «ىطسرلا مهروصع ىف ىراصنلا ةايح ىف ةيئابهرلا

 وهو «ىمسألا فدهلأ نع ةاهلم هنآ ىلع اهيف ىعسلا ىلإ رظنلاو < ضرالا ةرامع

 .[ 1 ] مرحلا ةروس ( ۴ 7 ء١٠٣٤ ] ءایبنالا ةروس ( ١
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 هنع اولغشني الو مهلوقعو سانلا بولق ىلع ذوحتسي نأ ىغبني ىذلا ةرخآلا بلط

 . فلخصلاو ضرلاو رققلا راشعنأ يف. لقألا ىلع دعاس وأ ىدأ امم .رخآ رماب

 ىف ىراصتلا ولغ نم ابيرق هبت هللا لوسر ىف ولغلا ىلإ ةيفوصلا كلت تد امك
 ةرخآلا ىف صالخلل ةليسو ؛ هت لوسرلا ةعافشب قلعتلا ىلإو «مالسلا هيلع ىسيع
 ةليسو وه هرابتعاب اصّلخمو ابر ىسيعب نايإلاب ىراصنلا قلعت امك «لمعلا نم الدب
 . صالشإ

 ءاغش وأ تاجاحلا ءاضق ىف ءارس ءقرارفلاب قلععلا ىلإ ةيفرصلا تدأ كلذك
 هللا ىلع ىا لكو تلا عم بابسألا ذاختا س الدب ءرومألا نم اهريغ وآ ضارسالا

 ؛لكاوتلا ىلع كلذ مهدوعو .ةملظلا اهروصع ىف ابرو ىف ةماعلا لاح ناک امک

 نم اشي ىذلا ۔ ئیسلا عقاولا لبقتو سمشلا مظنملا دهجل ا لذب ىلع ةردقلا مدعو
 رارفلا ىف ريكفتلا زوجي ال لب «هنمرفمال هللا دنع نم موتحم ردق هنآ ىلع كلذ

 !ناعإلا یف اصقن دعي كلذ نآل «هنم

 ةريخ ألا اهروصع ىف ةيمالسإلا ةم لا لاج نهپ اھیف هلا کلا تو اهلامأو كلت

 . نع هذه زي امئاق ىسيئرلا قرافلا لظي نكلو .ةملظملا اهررسصع ىف ابروأ لاحو
 ثك انلق امك ابرو دنع بابسالاف .جالعلا ةليسو ىف وأ بابسألا ىف ءارس «كلت
 نيد هنأ ىلع ًاطخ ايروأ هتقععا ىذلا نیدلا یف یا .. . هتأذ جهنملا ىف ىه ةرم نم

 ةيمالسإلا ةمألا دنعامأ .نيدلا كلذ نم جورخلا وه جالعلاف مث نمو .هللا
 !نيدلا اذه ىلإ ةدوعلا ره جالعلاف مث نمو «حيحصلا نيدلا كرت ىه بابسالاف

 كلت ىلإريصي دسفي نوح نيدلا نإ ةيف ءوسب وأ ةين نسحب لئاق لوقي دقو
 نيدلاف .ةرخاتملا مالسإلا ةمآ ىفو ىطسولا روصعلا ابروأ ىف اهيلإ راص ىتلا ةروصلا
 ىدۇي هداسفو ءداسفلل امئاد ةضطرع هنآل هنم صدي نا بجي یدل ءادلا ره نذز

 ارورشلا ىلإ

 . اروصعلا عيمج ىف ةدحاللا اهب عرذت نإو . .ةللضم ةلوق ىهو

 ءىش ىأ ىلإ ریصي نأ نم هللا ظفحب ظوفحم باتک هل سیل یذلا نیدلا نإ
 وأ مهۋاوها هيلع هیلمت فارحنا یآ هيف اوثدحی نآ ر شبل نکمیو ءطباض الب

 نيدلا ام .حيحصحلل حضاو عجرم سانلا دنع نوكي الو ء«مهتلاهج وأ مهتاوهش
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دحاو ةروص الإ هلوصأ ىف هل تسيلف هللا ظفحيب ظوفحملا
 نم اهب لزن ىتلا ىه ة

 یھ لطظتو ءرصقي وأ مهفارحنا لوطيو «ةرسي وأ ةن اهتع ساتلا فرحتي . هللا دع

 : جيتا

 . ")4 نوظفام هل انإو رک ذلا اهلزن نحن ان

 دقرمأاذهف ءةيرشبلا ةايحلا رهاظم ىف مئادلا ريغتلا ةقيقح عم اذه ضراععي الو

 اهلرئآ امك «هنید لوصأ رییغتب نذای مل هللا نکلو «هیغ داهجج الاب نذآو «هب هللا نذآ

 «هباحصأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهملعامكو «لرتلا هباتك ىف اهتبلو

 لاق یتا یھ ہذهو. . ٰلیج دعب اليج ةمألا لايج ل نوقوثولا ةمألا ءاملع اهملعو

 هللا باستسك : اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف تكرت » : هلت هللا لوسر اهدع

 )"٩. ۾ تنسو

 ءةمالا ةايح ىف ضرلا ثدحي- بابسآلا نم بيسأل  اهنع ةمآلا ديت نيسو

 . ظرفحلا لصألا ىلإ ةدوعلا وه امئاد جالعلا نوكيو

 و # 

 فرعت مل ىذلا فرحا اهنيد نم ةعبانلا ابرو تافارحنا نيب مخضلا فرافلااذه

 وه ءهللا ظفحب ظوفحلا مهنيد لوصأ مهكرت نم ةعبالا نيملسلا تافارحئاو «هری

 بن نم هيلإ اوعد ام ىلإ اوعدف «نييريونعلا نع ثادح ألا ةمحز ىف باغ ىذلا

 ةدميهلا نم هعنمو ءابروأ هيف هعمجح ىتلا دودا ىف هميجحت ليلقلا ىف وأ «نيدلا

 .ةايحلا ىلع

 ماد تس يه نييريوبتلا ىوعد لو ناف . .هنع راذعالا نكه ال اطخ وهو

 ىتلا قئاقحلا هذه اوفرعل- مهل ىغبني امك  مهلوقع اولمحتسا ولو ءةيئالقعلاو «لقعلا

 .جالعلا ةليسو ىف قرافلا هيلع بترثي ىذلا «بابسألا ىف قرافلا اوفرعلو ءاهاندرس

 ام یعو یف اونوکی مل راهبتالا ةمحسز ىف لق وآ «ثادحألا ةمحز یف ۔ مهنتك 4

 .اروئلا ةمق ىفو .. ىعولا ةمق ىف مهنأ مهيلإ ليخ نإو «تولعفي امنو نولوقي

 .ناخيشلا هجر ( ۴ .[۹ ل رجا ةروس ( ١
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 يوثتلا ةكرحل ىربكلا تازاجتالا

 ةيسايسلا ةيرحلا .ركطلا ةيرح ةآرملاريرحشت

 لك نوكت نأ ۔ مهريغ وأ نييريونتلا دنع جهدا طخ ىلع ةرورضلاب بترتي ال
 جهانم ىغو- خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج لك ىفف . هيف باوص ال اطخ مهئامعا

 تافرصتلا ضعبيو ةديفلا لامعألا ضعب كانه تئاك _ لاا ةعيبطب ةقطاخ-

 ةيلهاج-ا للهإ نع هلع هللا لوسر لاق دقف .سوشنلا ضعب ىف ريالا شعبو «ةدومحلأ

 هيلع لاقر (')«ارهقق اذإ مالس لا ىف مك رايخ ةيلهاجا ىف مكرايخ ١ : ةيبرحلا
 نبأ تيب ىف ةيلهاج-ا ىف فلح ىلإ تيعد » : لوضفلا فلح نع مالسلاو ةالصلا

 . ٩ تبجأل مالسإلا ىف هيلإ تيعد ول ناعدج

 اهتافارخ-و ةيفوصلا ماهو نم اريك تلازآ اهنأ ريونتلا ةك رمل رك ذن نأ دبالو

 ًاوئرب دق نيملعتلا نم الایجأ تاشئآو «بآبس ألا ذاختا نم الدب قراوخاب اهقلحتو

 .ءاكلا اه نم

 نم اهباش دق ناك امن ةديقعلا ةيقنت لجأ نم كلذ اولعفي مل نييريودتلا نإ ةفيقح-
 .ءدبلا ذنم مهباسح ىف الخاد سيل ةديقعلا حيحصتف . ةيفوصلا ىديآ ىلع داسفلا
 نع اوزجع نإ- وآ «هروذج نم نيدلا عالتقال نودهاجي مهو كلذ ارلعف مه امنو
 اودیری مل وا اودارآ ٹیح نم مھنکلو .نکمم قاطن قیضآ یف همیج حلف ۔ ثالذ
 هذه تئاكکف «بایسألا ذاختا ىلإ ىعستو «تافار ا كلعب قلععت ال الايجا اوجعنأ
 «تنالبعرخاو ماهوألا نع ةديعب ةرينتسم ةيمالسإ ةكر س اييط اددم دعب اميف لاج لا

 ' .ماهوالا هثدحت ىذلا ردح ىلإ ال « ةيعاولا نيدلا ةقيقح ىلإ ةعفعلم

 . یراشہلا هجر ( ۲ ر
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 مولعلا ىلإ ةرظدلا رييغت ىف تحلف اهنأ كلذك ريونعلا ةكرحلركذن نأ دبالو
 ال سند اهنا ىلع امإ اهيلإرظني ءثللذ لبق ةساردلا ىف ةذوبتم تناك يتلا ةيتوكلا

 دنع نم ةبولجم اهتأل رفك مولع اهنأ ىلع وآ «هسفن هب سندي نأ ملسملل ىخبتي
 «ةيعرشلا مولعلا هبسح-و ءاهيلع فكعي وأ اهملعتي نأ ملسملل يغني الف ءرافكلا

 ً!رانلا نم ةاجنلا اهدح-و اهيفف

 :رمألا زدبم ىف ةديدش ةضراعم تيل رهزألا ىف مولعلا هله ضعب تلخدآ نوح و

 .راينلا لوح نأ تعاطعسإو ءةكرعملل تدمص ةيريونتلا ةكرخا نكلو

 الثم رصم ىفف «رفوألا طسقلاب راممتسالا هيف مهسآ دق رايعلا ليوحت نإ ةقيقح-

 جرخت سرادمل ایمیلعت اجهنم رمورک دھع ىف فراعملا ةرازو راشتسم بولند عضو
 فأ ( ةيثادعبالا ةسردلا نم ىتح) اهيجيرف رسيو ؛نی دلا ریئأت نع نی دیسب نییناملع

 مهجرخت دعب نودجي ال رهزألا وجيرخ امنيب ءةموكحلا نيواود ىف فئاظو !اودجي
 سرادلا كلت ىلإ رهزألا نع ىلا ميلعتلا رايت لوحتف هلم نرقرتري السمع

 ترركتو «بولسألا رركت رامعسسالا هلخد ىمالسإ دلب لك ىفو ء(")ةيناملعلا

 , فا دهل

 اذه ناک دقف «مهایاون تناک ایاو «میلعتلا لیوحت یف اومهسا نیذلا ناک ایاو
 تلمش ىتلاو «دعب اميف تءاج ىلا ةرينتسملا ةيمالسإلا ةكرحلل ابيط اديهمت ليوحتلا

 :تايضايرلاو ءايزيفلاو ءأايميكلا ىفو ةرذلأ ىف ءاملعو نيسدنهسو ءايطأ ةرم لوآل

 ىف ةيعرشلا مولعلاب یفتکت الو ؛عقارلا كلذ تاوداب ديدجلا ىملاملا عقاولا هجارت
 . ريغ اهنأب مهعتالو ءاوس جراكلو لخادلا ىف اهادعأ نيبو اهديب ةداحلا ةهجاولا

 !مولعلا هذه ىف ةرادصلا ناكم نايحألا نم ريك ىف لتحت ىهو <«( ةفقشم

 ءاهتازاجنإ ربكآ اهيف تزجناو يرنتلا ةكرح اهتضاخ ىتلا ىربكلا ةكرعملا نكلو
 ةيرح هو «ةأرلأ ريرت » : ةيسيثر نيدايم ةثالث تلمش ىتلا «ريرحتلا » ةكرعم تناك
 ام فرعنل «ليصفتلا نم ءىش ىلإ م لک جیو اسا یر ارو «ركفلا

 تيترت ىتلا جئاتنلاو ءاهيلع امو اهل

 .«رصماعللا انسقاإوو باعك نم «ىركفاا ررخلا د لصف ىف تعش نإ هجهسمو برلتد ةصخ ارقا ( ١
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 ؛ةأرلاريرصت ةيضق
 یف هيلع تئاک ام ابیرق المهم اًمک تداع دق یمالسإلا قرشلا ىف ةارلل تناك
 ىلع ىدتعيو «جاوزلا وهو اهنرعش صخأ ىف اهيأر ذخؤي الو «ملعتت ال ءةيلهاجل ا
 نأ نود !رادتقأو ةونع اهثاريم بلسي وأ الصأ ثيروتلا مدعب امإ ثآريلا ىف اهقح
 ةيديلقحلا ةياعرلاإو ءةبيرقلا لردلا نوعش اهتامامعها ىدععت ال . هيلإ وكشت نم دجت

 «مهتاماركو «خياشلل» نع تافارهلا نم ةمخض ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب «لافطألل

 اذام : تايرخ الا ءاسللا نع ةيليصشتلا تامولعلاو ءرشيلاب هنولعقي امو تيراشعلاو

 عمو نهضئالس عمو «نهتاومح عم نهل یرجپ اذاسمو نلکاي اذامو نسبي
 لمح نأ اهتمهم ناب ريعتو .ةمدافلا ةناكم ىه للجرلا دنع اهتناكمو .. .نهجاوزآ
 !ةدايز الو لافطألا يشدتو دلقو

 دقف «مالسإلا هب ءاج امل ةحيرص ةفلاخم افلاخم لاحلا ةعيبطب عضولا اله ناو

 ؛كيرش الب هدحو هلأ ةيدوبحلا ىفو ءةيناسنإلا ىف لجرلاو ةارلا نيب مالسأإلا ىواس

 ضعبو فیلاکتلا ضعب یف امسهدیپ قرسف ناسک نإو «یورسخألا ءازجلا یفو

 : تاصاصتش الا

 مكنيب لعجو اهيلإ اودكستل اجاوزأ مکسفنآ نم مکل قلخ نأ هتایآ نمو

 : )١(, ي ةمحرو ةدوم

 یئنأ وأ رکذ نم مکدم لماع لمع عيضأ ال یئآ مهبر مهل باجتساف
 اولتاقو یلیبس یف اوذوأر مهراید نم ارجرخأو اورجاه نیذلاف ضعب نم مکضعب
 نم ابارث راهنألا اهدحت نم ىرجب تانج مهنلخدألو مهتاشيس مهنع نرفكأل ارلتقو
 .(") ي باوثلا نسح هدنع هللاو هللا ددع

 هللا لعجیر ائیش اوهرکت نأ یسعف نهومتهرک نإف فورعملاب نهورشاعو
 )٩(.  اریشک !ریخ هيف

 RT ىلهأل مكريخ انو ؛هلهأل مکریخ مک ریخ :

 ]۱۹٩[. نارسع لآ ةروس (۲) ۲١[. ا مررلا ةروس ١(

 . يذمرتلا هجر ( ٤ .[ ۱۹ز ءاسیلا ةروس (۴

oy 



 «نهيعرر «نهقالخأ ىف الشم ۔ نهيلع هللا ناوضر ۔ تایباسصملا تئاسکو

 لماكلا طابضنالاو «مالسإلا ةفاظنو «مالسإلا رسل عم ؛نهطاشنو «نهتامامجهاو

 «ميمقت الو رست الو علخت ال «بناجألا عم ةولخ ال « طالتخا ال :مالسإلا بادآب

 . هللا رمأ امك «راحلا ريخل ةنيز ددبإ الو

 نم ريثك ىف ةليصألا ةيمالسإلا ريياعملا نع ردحنا دق ناك ىسالسإلا عمتجا نكلو

 نوكي امئاد ملظلاو ءةفعضتسم اهنال دش ةأرملا ناش ىف هراذحنا ناك ارو ؛ءرومآلأ
 .دشأ نيفعضتسلا ىلع

 ىلإ ةقدأاسص ةدوحب È ةأر لارا یف رییس ثدي لآ عقوسملا نم نكي ملو

 اهملعو «هباتك ىف هللا اهلزنأ ىتلا ىلوألا هتروص ىلإ هيقدتعم سرفن ىف هب دوعت «مالسرلا

 . .رمألا عقاو ىف تقولا نم ةرثف ملسملا عمتجلا اهسرامو «هباحصأل هيَ هللا لوسر

 ناک مالسولاف . بسی را زق تس | یف كلذ نم ءىشب ئبني ام قفألا ىف نکی ملو

 اهنآ لجأ نم اهيلع ظفاحي ؛حورلا نم ةيوأاخ ديلاقت ىلإ ةريخ ألا ةرعفلا ىف لوحت دق

 كلت تاشنأ تلا ةيقيقحلا ىئأعلا هغشنت تناك ام سفنلا ىق ئشدت ال اهنكلو « ديلاقت

 ىلإ برقآ تراص دق تناك - ةارملل ةبسنلاب ديلاقعلا نإ مث .ةرم لوآ ديلاقلا

 .مالسإلا ىلإ اهنم ةيلهاجلا

 اروط ًاهتبحاصو ةيعانصلا ةروثلا نم تاشن ةأر ريرحعتل دکر ابرو یف تناکو

 اهرجه نأ دعب ةنيدلا ىف عئاصللا ىف لمعلا ىلإ ةآرلا رارطضإ نم ءادتبا ءروط دعب

 لالغتسأو ءاعوج ترم نال ةضرع ءلئاع الب فيرلا ىف اهكرتو ةنيدملا ىلإ اهلثاع
 نلمعي نهنأ عم لجرلا رج فصنب ءاسدلا ليغشتو عضرلا كلذل عئاصلا باحسصأ

 ةاراسلا» ةيضق ىه ءةيضق د اهل تراسصف تاعاسلا نم د دعلا سفتو «لمعلا سقت

 مش ٠ميلعستلا قح ىف لجرلا عم ةاواسملاد ىلإ تررطت مش رج ألا ىف لجرلا عم

 فثاظولا قح ىف لجرلا عم ةاواسسللا » مث ة لمعلا قح ىف لجرلا عم ةأاوأسملا

 1! (')ودأسفلا قح ىف لجرلا عم ةاواسملا و ريخ ألا ىفو . . . ٠ ةماعلا

 !(") ىبروألا قسنلا ىلع . . ةملسلا ةارملا ريرحت ةيضق ريونتلا ةكرح تبتر

 .:ةرصاعم ةيركغ بهإذم و باتك نس «ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود » لصف ىف تش نإ ةصقلا ارقا ( ) ١
 باعك نم ؛ةارخأ ريرمش ةيضق ء لصف ىف تتش نإ يبررألا نستلا ىلع ةملسلا ةارملا ريرحغ ةسعش ارقاو ( ) ١

 .+هرصاعلا امقاو #
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 ةيلحم فورظ نم تاشن ةعباتتم لحارس تدذخأ دق ايروأ ىف ةيضقلا نأ حضاوو

 فرصب ر فورظلا كلت عم ايقطتم ودبي نهارلا اهلكش ىلإ اهلوصو تلعج «ةيعقاو

 ااصاوتم اعفد ةيضقلا اهيلإ نوعفدي دوهيلا نيطايش ناك ىلا ةيقيقحلا ايارنلا نع رظثلا

 ةآرملا ةئأافك لجرلا ىلع بج وي مالسولاك - یرامس عیرشت ابروآ یف ناک رلف

 ىلعأ وه ال غرغتحل ءأهسفتب لمعلا نم اهيقعيو ءامآو ةجوزو اتنب ءاهلاوحا عيمج ىف

 ةارلا تدجو ال ءةحلاص سس ىلع عمعجلا ءانبو لايجألا ةعشدت وهو ءرطخأو مهأو

 نم لمعلل ةنيدلا ىلإ ة ةرجهلا ىلإ رطضتو «فيرلا ىف اعوج توملل ضرعتت ىتلا

 . .توقلا لج

 هب تآاشن یذلا رحیلا ىلع ةآرلا ةيضق تاشنا ىعلآ ىلوألآ ةرذبلا ذئددع دج وعل

 !ءیش لک یف لجرلا عم ةاواسملا قح- ىلإ دعب امیف تروطتو
 حم ةاواسلا» ةيضق تلمش ان (دَسَقي ملوأ) دسفي مل ىبروألا لجرلا ناك ولو

 ةأرملأ هتسبأتو ؛«ةيسنرفلا ةروشلا دنس ۾ !هلات و دق لج رتا ناك يذلا «داسفلا قح ١ لجرلا

 !!ع ورشم قحک هب تپلاطف

 ةأرملا ىلع ملظلا تعقوأ ىتلا ىه ةيعانصلا ةروشلا ثادحأ نأ كلذ ىنعم سيلو

 نم ايس اهعضو ناک دقف . .بيط یناسنإ عضو یف كلذ لبق تناك ًاھئآو ءةيبروألا

 رّقحت نأ بجي ىلا ناطيشلا ةلربحا اهنآ ىلع اهيلإ ةفرحا ةيحيسللا ةرظن ببسب لبق

 حباسلا نرقلا ىف تويبروألا ةفسالفلا ناكو .فسعلاو ضغبأاو ةيارزلاب لمأعتو ناهتو

 یھ لھف حور اھل ناک نو ؟حور اھل سیل مآ حور ۃآرملل لھ : نولءاسٹی رشسع
 جور سفن نم ىه لهف ةيناسنإ حور اهل ناك نإو ؟ةيناسنإ حور مآ ةيناويح حور

 !؟ ىندأ ةقبط نم مآ لج رلا

 لمعلا ةارلا ترطضا ىتلا ىه ابررأ ىف ةيعانصلا ةررفلا ثادحأ نآ دصقن ادکلو

 لوصوو « ياع ج تبترت یتلآ ةيقلفلا دسافلاو ؛طالتخالا كلذ عبتو ‹«ٹيبلا جراخ یف
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 ىه تراص لب «هب افرتعم الص اهيف ةشحافلا تراص ىلا ةعهارلا عاضوألا ىلإ رمألا

 نكي ملو !!ةياعرلاب ةيلودلا ةمظنألا هطوحتو تانبلاو دالوألا هيلع اشتي ىذلا لصالا
 ببسب «كانه ريرحتلا ةيضق تراس اذكه ام ءةارلا ريرححل ايمعح اطرش هلك اذه
 . ةيعائصلا ةررثلا اهتث دحأ ىتلا ةصاخلا فورظلا

 . .هلك اذه نم ءىش ىلإ الاب !وقلی مل نویریونعلا نکلو
 ملظلا عفر بجي هنأو « ةصولظم ةملسلا ةأرملا نأ مهدنع ةيضقلا تناك دقل

 ةأرملا ريرحت ىلإ تدأ ىعلا ةليسولا تأاذ ىه نوكت نأ بجي ةليسولا نأو ءاهنع

 !ةيبروألا

 عتجأ ىف ةملسلا ةارملا عضو نيب اس ةهباشعم تناك روصلا ضعب نإ ةقيقحو

 نأب ةأرلا رييعت ثيح نم ةيبروآلا ةآرملا عضوو مالسإلا حوز نع دعتبلا یمالسلآ

 مدال عضوم ىف اهعضوو «ةدايز الو لردملا نوششب موقتو دلتو لمحت نأ اهتمهم
 رومآ ىف ةيرهوج قورف كلذ عم كانه تتاك نكلو . . ساسألا اذه ىلع لجرشل

 هريغ نود هيلإ تراص ىذلا وحنا ىلع ةيبروألا ةارلأ عضو تلّكش ىتلا یه «یرخآ

 نأ نود بولسا ىناسنإلا اهنايك ةأرسملل درت نأ نكمب ناك ىتلا «عاسضوألا نم
 صقرملا ىف لجرلل ةاهلم اهتلعج ىتلا ةروصلا ىلع اهلذعبت نآ نودو ءاهدثون اهدقفت

 . . .قيرطلاو عنصملاو رجتملاو امديسلاو حرسملاو

 لمعلل رطضت نا ةّيرَح نكت مل هيف تناك ىذلا ءوسلا لك مغر ةملسملا ةأرملاف
 ىف ةررقم اهل لجرلا ةلافكف . .رخآ ببس ىاب الو ةيعادص ةروشب ال ..لكات ىكل
 عما تلفت نم مغرلا ىلع طق اهعلافك نع ملسلا لجرلا لكني ملو ءهللا عرش
 ةيضقب هدنع ةطبترم ةلاسملا تناك دقف . مالسإلا فيلاكت مريشك نم ىجيردعلا

 . ىرخآ رومآ یف تلفت ول یتح «هدنع ةيساسحلا ةديدش ةيضق ىهو «ضرعلا

 لامشحا وهو تيبلا جراخ لمعلل ترطضأا نإ ىعح  ةملسلا ةارلا نكت ملو

 اه ضرعتتل نكت مل ( ىبتجألا وزغلا نع اديعب ملسلا عمعجما ىقب ول ادج ليغض
 اهضرع حيل اهرارطضاو سج الأ صني لمعلا نم « ةلماعلا ةيبروآلأ ةارْلا هل تسضرعت

 ءابروأ ىف ةيعانصلا « ةروشلا د عناصم ىف تالماعلل ثدح- امك زبخلا ةمقل لجأ نم

 ..هلك عمتجنا داسفإأ ةيادب ناكاو
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 ..ىمالسإرلا عمتجلا ىف عقت نا ةيرح نكت مل ىرخأ ةريثك رومأو

 ةا ارو ةقدب نيسح هط أاهقصو أمك تناك نييريودعلا دنع ةيضقلا نكلو

 ءادادنا مهل نوكنل مهقيرط كلسنو نييبرزألا ةريس ريسن نأ ىه ١ «۲!صالخإ »و

 ًاهنم بحي امو ءًاهرهو اهولح ءاهرشو اهريخ « ةراضملا ىف ءاكرش مهل نوكتلو

 . 1۲ باعی امو اهنم دمحی امو هرکی اهو

 .. قالطنالا ةطقن ديدحتل ةبسنلاب ةلكشم ىقبت نكلو

 مناصملا ىف لمعلا ىه ءةيركرم ةطقن نم ةيبروألا ةرملا ريرحت ةيضق تروطت دقل
 تعباعت مث . .رجالا ىف لجرلا عم ةاواسملاب  ءادعبا ةبلاطملار «لجرلا رجأ فصنب
 رجالا ىف ةاواسملا لجأ نم اهخارصل بجتسي مل كانه لجرلا تإف . . تاوطخلا

 وأ تبلاطف . ىملععت نأ دبالف «كقوقحب لجرلا فخحتسي ةلهاج كئآل :اهل ليقف ٠

 ۔ميلععلا مغر ةلكشملا لح مل الو ؛ميلسعلا قح یف لجرلا عم ةاواسلاب_ اهل بلوط

 اهل بلوط وا تہلاطف ؛نألربلا وهو ۽ يرشتلا عمل ثتوص ىلصوت نأ دبال اهل ليق

 عانثآ فو . .ايلعلا ةلودلا فضثاظو یفو ةيسأايسلا ٍقوقحلا ىف لجرلا عم ةاواسلاب

 یدل لبق نم موسرم یئاھن فده وحن ۔ فح وا فح رت ةيضقلا تناك هلك لاذ

 !ءاوس لجرلا لشم اهلشم «داسفلا قح » ةآرملا لات نأ وه ءنيططمحلا

 فيكف ءرجأ فصتب الو رجأب ال «تیبلا جراخ لمعت ال یعلا ةملسملا ةر اما

 هط هقصو ام ققحتيل «ىبررألا قسنلا ثاذ ىلع لحارملا تاذب رمت ةيضق اهل اشن

 هتعنصاأم عنصت نأ دبال ةملسملا ةأرملا نإ :نيمأ مساق لبق نم هلاق امو «نيسح

 ؟اهتیرح لانت یکل ‹«1ةيبرو الا اهتخ أ و

 ةملسملا ةأر هب لخ دت -  ةيلحعم ةعانص ۾ نكي نإو .رخآ ببس لاعتفا نم دہال

 ٠ ..ىليق نم ٠ ةيبروألا اهتخأ » هتكلس ىذلا «راسلاو ىف

 !باجسا ىلع رايتخ-الا عقوو

 باجحسا علخ س دیالو ؛ةملسلإ ةأر تیا يتلا ايالبلا لک اېس وه باجخاإ

 ! (ةارلأ رر لج نم

 ناو !یهاممنف اتد نإ تادا درج قطاف . ةيضقلا ىف قطنلا نع لست الو
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 نأ ةياخلاو .. ةليسولا رربت ةياخلاف . .اديلع جرح الو «ىرخ ةادأ ذخيتنلف انمدخمت مل

 ممتا ى ر لجرلا اهيلع هعقوا ىذلا ملظلا نس ةأرملا ريرحت ىه اهلصأ ىف ةيضقلا

 هدض ةهجوم . .ءادعبا لجرلا عم ةكرعم ىهف كلذلو ( هيلع لجرلا رطيسي ىذلا
 ةحزحزب الإ اهيف رصدلا معي الو رخآلا رثإ ادحاو ءاهمضه ىتلا قوقحلا صالخعسال

 ام لكب ةأرملل رقيو ءاريخأ ملستسي ىتح «ةكرعم ولت ةكرعم ىف هتيهجنع نع لجرلا
  یرت

 ةيضق اهيلإ تّلصو ىتلا ءىش لك ىف ةماعلا ةاواسملا د نوك نع رظنلا فرصيو
 ريغ وأ ةأرلا ةرطفل ةققحم «ةرضم وأ ةحفان ةدسأف وأ ةمسيلس «ةيبروألا ةارلا

 مدظلاف ابرو عاضوأ عم ةيقطنم . لكشلا ثيح نم ةيضقلا تناك دف . .ةققحم

 لجرلا رططيسي ىذلا عمتجا ىآ )ر لجرلا عن نم العف وه كانه ةأرلا ىلع عقاولا

 بلاط. عض وآ -عضخي یکل :لجرلا عم ةهجاوملا نم دیا تاکو <( هيلع

 . ةأر

 :؟ةملسملا ةارلا ىلع هضرف ىذلآ نمو ؟هب لجرلا ةقالع امف .. باجل ا ام

 ةيآ تلرت امه » :راصئألا ءاسن ح دعمت ءاهنع هللا ىضر ةشقاع ةديسلا لوقت

 . .٤ .هب ترجتعاف اهبوٹ ىلإ ةدحاو لک تماق باجحا

 ۾ .. باجا ةيآ تلر ا 8

 امإ !صأاخلا هباسخ هضرف ىذلإ وه لجرلا سيو . هللإ دنع نم نذإ باجل ا

 «ملسملا عمعجإو ةملسلا ةرسألا باسو ءامهيلك ةارلاو لجرلا باسل هللا هضرف

 نأ هتقاط ىلع اظفاعسم «ضرألا ىف ةدشارلا ةفالفلاب موق ۾ ناسنرلاب د ةقئاللا ميقلاو

 - يدۆت اھنآ خيراحلا ةبرجت تعي ىلا «تاوهشلا ىف اهتم ءزج ددبتی وأ ۔۔ د دبشق

 .هيف ىشغتت ىذلا عمتجا رايهئآ ىلإ امئاد

 ام ىرخسا ةرم نكلو . . ةبجحعشم ىهو ةملسلا ةارملا ىلع عقو ملظلا نإ ةقيقحو

 1؟ ملظناب باجخا ةقالع امو «باجماب ملظلا ةقالع
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 ةأرلا ىلع عقو ملظلا نأ ول ةيضقلا ىف قطنملا نم ءىش كانه نوكي نأ نكمب ناک

 ملظلا نيبو باجل ا نيب ةقالعلا نوكتف . . باجحلا اهياع هللا ضرف ىتلا ةظحللا ىف

 دق ةملسملا ةأرملا ريرحت ناك اذإرمألا نوكي فيك نكلو !ةجيعنلاب ببسلا ةقالع ىه

 اذإرمألا نوكي فيكو !؟باجحلا اهيلع هيف هللا ضرف ىذلا تقولا تاذ ىف مت

 قوقحو ناسنإلا نایک اهاطعأو ءمالسأولا ًاهررح- ىتلأ.. ةررحعلا ةملسلا ةارلأ تنا“

 !؟ باج اب ةمرعلم ىهو هلك اهطاشنب تماق دق ناسنإلا

 1؟ طاشن یاو

 عمتجم ريخ . .مالسإلا هأشنأ ىذلا «ديدجلل عمعجلا ءانب ىف ةلماكلا ةكر اشلا هنإ

 : خیرات یف

 ركسملا نع نوسهدتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةسمأ ريخ متنك
 .(') چ ەللاب نونمۇتو

 یف یشماه ءیش اھنآ ۔ مالسإلا اهررسح ىتلا ةملسلملا ةارملا روحش نكي مل

 هقالخاب اهقلختو ءديدجلا نيدلا اهقانتعاب كراشت «هيف ليصأ نكر لب «عمتجلا

 .اهتياجيإو اهتدأرإو اهيعو اهل ءةيح ةنبل ءءانبلا ةيلمع ىف «هتاهيجوتب اهمازعلاو

 نم يشاتلا ليمجلا ربصلاب ةوعدلا إديم ىف نونمؤلا اهل ضرععي ىعلا ةنحلا ىف كراشتو

 ىفکیو ءلاوهألا عیمج هجو یف هب كسمتلاو ؛لالضلا دعب قحا ىلع فرعقلا ةع

 تدهشتسا ىتح اهنيد لجأ نم تبذسع ؛ةارما مالسإلا ىف ديهش لوا نوک نآ

 لاجرلل لب طقف تانمؤملا ءاسدلل ال اعثار الغم برضتو ءاهت دیقع یف طرفت ال یهو

 !خيرأتلا ىف ملسم عمتجم لكلو ءاضيآ

 نوعرف ةأرمأ أونمآ نيذلل الغم ىلاعتو هناحبس هللا راعخا ام ةمكىل ام رمألو

 ۰ :نارمع ةنبأ مرمو

 «ةنجا يف اتيب كدنع ىل نبا بر تلأق ذإ نوعرف ةأرما اودمآ نيدلل العم هللا برضو

 اهجرف تدصحأ ىتلا نارمع ةدبأ رمو « نيئاظلا موقلا نم ىنجأو هلمعو نعرف نم ىج
 .("4 نیتناقلا نم تناکو هبتکو اهبر تاملکب تقدصو انحور نم هيف ادخفدق

 ١١ ١۲[. ] يرحعلا ةروس ( ۲ ) ,[ ١١١ ] نارسع لآ ةروس ( ) ١
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 نمؤملا لجرلا مهلت امك «أودمآ نيذلا» لمت ةنمؤلل ةآرلا نإ سانلل ىلاعت لوقیل

 ةمقو «ميركت للحب ةريدج  ةنمؤلا لأيج ألا ةيبرث ىف اهلمعب اهنإ لب ءءاوسب ءاوس

 . ةيرشبلا ةيادهل هلزنأ يذلا هللا بات یف یتأت مركتلا

 ءارس ءداهجلا ىف ةكراشلا نم ةملسملا ةارملا هب تماق ام ىلإ ةفاضإلاب اذهو

 اهروعشو اهتزعو اهشتمأركو اهثايلع ةمق ىف ةملسلا ةارلا تتاك دقل !الك
 لب «باجس أب ةمزتلم ىهو ؛«عمتجما ءانب ىف لاعفلا اهرو دي اهروعشو اسهتیناسنإپ

 .راصنلا ءاسن اهدع هللا يضر ةئشاع تقصو امك هلل ةدأبع_ هيلإ ةعرأامسم

 !؟ناوهلآو ملظلا نم ةملسلا ةارملا ىلع عقو ام نويو اجا نيب ةقااع ياف

 !؟ كاذب اذه ةقالع ام نكلو !معن . . باج اب ةمزتلم ىهو ملظلا اهيلع عقو

 مث «ةيفاعو ةححص ىف ناكو افيظن اعمصان ضيبأ ايوث سيلي ناك اناسنإ نآ ول
 اكحسضم ناسنإلا اذه نوكي مك . .ضرملا هب لاطو «ةكرلا نع هدعقا ضرم هباصأ
 !؟ ضررا نم ررحأ ىكل هعلخ الف !بوشلا اذه ببسب تضر دقل :هسفن یف لاق ول
 ةيله لأ صقان نوكي مك لب ؟عینصلا اذه عنصي وهو ةصقأن 4 هتيالقب و نوکت مكاو

 !!ءافشلا رظعئألو هلم لعفالف 11؟نايرع ضصن عراشلا

 ميلاعت نم تلفت هنأل ملسملا عمعجملا ىف ةملسللا ةارملا ىلع عقو دق ملظلا نإ
 مهدنید ميلاعت نم سانلا تلقت امشیحو اميلاعتلا كلب امزتلم ناك هئأل ال مالساولا

 یآ نم وأ «ایرکف وأ ايدأصتقا وأ ايعأامتجأ وا ایسایس امذلظ ناک عآوس «يلظلا حقو

 . ٠ طسقلاب سانلا موقيل» نيدلا اذه هللا لرنآ دقف .هاجتإ ىآ یفو عون

ğسانلا موشقيل تازسيملاو باعكلا مسهعم انلرنآو تانيبلاب اسشسر ادلسرا دسقل  

 ,() ى طسقلاب

 مهنع عفترا دقف ءتازيلا مهدي ىف لعخاو «باتكلاب سانلا متلي مل اذإف

 ,[؟د] دیدش! ةروس ( ا )
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 مهدي ىف لدعتعيل باتكلاب اوكسمتيف !اودرعي ىتح ملظلا مهب لحو ؛طسسقلا

 .نازيملا
 ميلاعتب سانلا مارتلا مدع بسبسب هلك ناك ملسلا عمتجا ىف ةملسلا ةآرلا ملظو

 ةارملا باجح علخب هللا نيد نع أدعب عمتجنا ديزي نأ هجالع نکي ملو ءمالسس ولا

 ممن حالصإ ىلإ وعدي «نمؤم یئابر ملاع مرقی نآ هجالع ناك نكلو ةملسملا

 «هيلإ طبه ىذلا هطويه نع لجرلا عفتريف ؛«مالسإلا مياأاعتب دأجلإ مازتلالا ی هتداعزپ

 قفألا قيضو ةفارخاو رخأعلاو للهجلا نم ملاظلا لجرلا هب اسهل ام ةآرملا جرضتو

 ءانب ىق ةكراشم «هللا اهقلخ امك ٠ ةناسنإ» درعتل ءنابكلا ةلاضو عضولا ةيارزو

 ةرهطتم «هللا اهرمأ امك ةبجحم كلذ لك ىف نوكتو . . مالسإلا اهدارأ امك عمعجنا

 :اهجربتو ةيلهاجلا سئد نم

 )٠١. & ىلوألا ةيلهاج لا جربت نجربت الو ل

 كلذ رذع نم رثكأ «باجحلا علخب ةرملا ريرحت طير ىف رذع نريريونتلل نكي مل
 نايرع فصن عراسللا ىلإ جرسخو هبوث علخ ىلا ءلنلا هب انرض ىذلإ ضيرلا

 !ضارمألا نم هب ملآ امم ىقتشيل

 ملخ ةيمتحو :باجسلا علخب ريرحتلا طابترا ىف نييريونتلا ىوعد ىلع درلاو

 جيرخت نم «دعب اميف ةيمالسإلا ةورحصلا هتعنص ام وه «ريرحتلا لجأ نم باجسلا

 لك ىفو (تاملعمو تالماعو (تاسدنهمو تاييبط نلمعي «تانمؤم ءاست

 الو < طأشعلا رم باجل نهعنعال !تاسرتلم ٹاس جیم نيخو ءطأشخلا تالاس

 !باجحلإا نم طأشنلا نهعتمب

 ةاهررحم» جوآ ىف ىهو «مالسإلا تلخد ىتلا ةيبرغلا ةارلل نم ىتاي درلا غلب لب

 ازارتعاو هل ةدابع ؛ةيعاوط تبجحتو «تّمّرلاف ؛ءیش لک رم :ررحتملا# عمتجا ىف

 ناو ةأر ملي مالسإلا تأ نس مالسإولا ءأذدعأ هلوقيأم لکل ایدحتو !با جاپ

 .اهشمهيو ةملسملا ةارملا رود مجحي باجحلا

 وه ناك اإ .. . ةملسملا ةارلا ريرحت ىلإ قيرطلا وه باجل ا عزن نكي مل !الك

 ) ١ ( بارحسالا ةروس ] ۴٣۳ [.



 وأ نويريونحلا هملع ءاوس ؛«قيرطلا لوأ نم نيطايشلا هملعي خل ءىش ىلإ قيرطلا

 . هب اوقرتعي مل وآ هب اوفرتعاو (هولهج

 لغشو «عمتسجأا ىف مالسأإلا رهاظم نم ىقب ام ىلع ءاضقلل قيرطلا وه ناك

 اذإ ىعح . ةطباهلاآ تاروصتلاو ةسندلأ راكفآلاو ةسندلا تاقالعلاب ثانيلاو دالوألا

 اهقيرط ىف فقي نم دجت مل ةيمالسإلا ضرألا ىلع فاطملا ةياهن ىف ليئارسإ تدلو أ

 !مالسإلا ٹاس دقم یف طيرقعلا یبایو هللا ليبس ی دهاجپ «مزتلم بایش نم

 نورخاعلا اما . .هلك اذه نم اعيش اوكر دي مل نيلوألا نييريونتلا نأ حضاولا نمو
 ىبرغلا عمتجما ىف داسفلا نم اشن ام رادقم اوأرو ءةيبرغلا ةبرجتلا !وار نيذلا «مهنم
 ىلإ ادصق اودصق دقو مهل رذع الف ءهب تررمحت ىذلا قسنلا ىلع ةارملا ريرحت بيسب

 ! باسی امو اهدم دمحی امو هرکی امو اھنم بحي امیف 3 ابروأ عابتا
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 :ركطلا ةيرح ةيضق

 بلاوق ىف دمج دق ةمآلاركف ناك ةيمالسإلا ةمألا ةايح نم ةريخ ألا ةرتفلا ىف

 حيصأو ء«هيف ةلاصأ الل دیاقت یف هسفقت ررگیو ءاهادمتیالو اهلخاد یف رودي «ةدیخم

 ركفلا عدبأ ىذلا عديملا نيب حضاو قراف عم «نولوألا هب قبس امل اراهظتسا «ملعلا و

 هدنع لوآلاف . القان و احراش وآ ایش وأ ارصتخم هددری ىذا ددرلاو ةر لو

 . كي ذج ڪآ تادحإ نع رجاع یناثلاو «عادبرلا نم هتتم یتلا ةبهوللا

 اهدنع امف !ديدج ركف ىلإ ةجاحلاب اهيف ةمألأ سحت مل دوكرلا نم ةرعف تضمو

 ام وأ «مهتقو ىف عمتجلا تاجاح ةهجاأول ءاملعلا هيف ركف دق ناك ام ءاوس ءاهيفكي

 :مهثأرت ىلإ اودلخاف «مهتاجايتحا لك ىطغت ةزهاج ةبوجأ سانلا دجو هوليخت

 را ھت اا ىلإ اوران لب ءداهتجالل ةرورض ألا اورو «هيلعاودمجو ؛هدنع اوغقوو

 ةفحازلا ةيبيلصلا ةجولل عم افينع افحز ىمالسإلا ملاعلا ىلع رييغتلا فحز مث
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 ءملعلا ىف اديدج ..ءىش لك ىف اديدج یمالسإلا ملاعلل ةبسنلاب۔ لمحت ىتلا
 . .ةأرلا لاوحأ ىف اديدج «ضرآلا ةرامع ىف اديدج «برحلا تاودأ ىف ادیدج
 . .ركفلا ملاع ىف اديدجو

 دومجلا مزهني نأ كللذك اعقوعم ناكو .. مادصلا ثدحي نأ ايعيبط ارم ناكو
 . فراج ا دملا ماما راسحنالا مزهنيو ءةراوملا ةكر أ ماما

 کلا آو ١! نيدلأ د وه مزهنا ىذلا نأ ةيمازهنالا مهتر ىف - كومرهتلا یارو

 ريدج رضا ركفلا امديب ۽ مرهني نآريدج نيدلا نأو 1ةرحلاركفلا د وه رسصشنا

 !اراصتنالاب

 ءةملظملا ىطسولا اهروصع ىف ايروأ لاح ناك اذكه هنإ- مهل ليق وآ- اولاق مش

 اقالغناو اسالظو ادومج ناكف «سانلاركف ىلعرطيسسلا وه نيدلا ناك نأ مايآ

 هاوررحشو :هيلع أودرو ةسسيدكلا ذوفن سالا مطح امل مث ..ًاراسهمسنآو اديلقتو

 .ناطلسلاو ةوقلا مهل ترأصو اروع دباو اود دج و ارقلطنأو

 نيدلا ومطح . .ايروأ تععص اس لشم اوعنصا مهل ليق وأ اولاق ہٹ نمو

 !ناطلسلاو ةرقلا مكلريصتو ءاوعدہتو اود ذجتو ءارقلطفتو اوررحتت ىتحل «هلالغاو

 !ةريثك قئاقح . مهترهب ىف تومزهنملا ىسنو

 «ىفاقللا ريثاحلا وأ ةيراجتلا تاقتایلا وأ ةيبيل سلا بورا یک ءأوس مالسإلاب ابرو

 جورخا ىلإ ىعستو «رخاتو دومجو مالظ نم اهتايح ىف اع رعشت اهلعج ىذلآ وه
 !مالظلا نم هيف أمم رعشت ال ةيلارعم انورق هيف تشاع نأ دعب «هدم

 ذإ ءمالسإلا هببس نكي ملريخ ألا اهدهع ىف ةمألا باصأ ىذلا دومجلا نأ اوسنو

 اهشحو «موي تأذ ةمألا هذه ثعب ىذلا ره مالسإلا توكي نأ. ةهادب- نكي ال

 ةدع تشأع ةقئاف ةراضح عتص احتفتم اركف تجحتأف «هاجتا لك ىف ريكفتلا ىلع

 دومجلا ىف ببسلا هتاذ وه نوكي مث «لاجم لک یف عدبتو رهدزتو ومدت نورق
 رخآ ءیش نوکی نآ دبال اإ !عادبإلا نع دوعقلاو ری کفتلا نع دوعقلاو درک ر لاو

 نع دعبلا وه نوكي نأ ىرح ءىشلا اذه نآو دومجلا كلذ ىلإ ىضفا ىذلا وه
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 نم ةيواخ ديلاسقت هيلع سانلا ظفاح نإو «نيدلا اذه ىف ةعشلا ةقاطلا ردصم
 .حورلا

 ىف ابرو لاح نع هبابسأ ىف فلتخي اهدومج ىف ةيمالسإلا ةمآلا لاح نأ اوسنو
 ناك دقف . .اهبناوج ضعب ىف ةروصلا تهباشت نإو ءةملظلا ىطسولا اهروصع

 ركفي نأ لقعلا ىلع ترجح ةسيتكلا نأ ايروأ ىف ىركفلا دومجلا ىف بيسلا

 فضقوسم ىف ببسلا نآو 1 شقانت الو نمآ د : لوي یذلا راسلا كلذ تسعضرو
 تماقو ةيبروالا ةسينكلا هب تدم ىذلا نيدلا ةعيبط ىف اتماك ناك اذه ةسيدكلا

 مهيركفمو مهيخرؤم ضعب لارقأ لبق نم انتبثا ىذلا فرحا نيدلا وهو «هرشن ىلع
 لقعلا زجعي ارومآ ىوحي ىذلاو «مالسلا هيلع ىسيع نيدل ةحيرصلا هتفلاخم ىف

 رارسألا هذه ليوأت ملعي ال هئآ تعداو ««رإرسأ د اهنأ ةسينكلا تمعرف ءاهكاردإ نع

 مهشقادي نأ دحأل قحي الو ءاهريسفتب نوضوقلا مهدحو مهو «ةسينكلا ءابآ "لإ

 ( هللا ةمحر نم نامرحلا یآ ) نامر اب هيلع مکحو ءاقطرهم ربتعا الو «نولوقی امیف
 .,رائلا ىف ايح هقرح وأ «همد رادهإب هيلع مكحي مل تإ

 «ىطسولا روصمعلا ىف ىبروألا ركفلا ىف مالظلاو دوسجلا عاشا ىذلا وه اذه

 هيف لاقو ءسال هللا هاضترا ىذا یقیقسا نيدلاف . وه ثيح- نم نيدلا سیلو

 مکل تیصضرو یدمعن مکیلع تسمو مکنید مکل تلمکآ مریلا ظ :هناحبس
 كيرش ال دحاو هلإ : حوضولا ةياغ حضاو ءةطاسبلا ةياغ طيسب )٠ 4 اديد مالسإلا

 نكي مل مث نمو .هدحو ةيهولألاب درفتملا وهو «هديبع لكلاو ءهتاقرلخم لكلا هل
 ءريكفتلا ىلإ ساغلا اعد لب «شاقن الب سائلا هلبقتيل لوقعلا ىلع رجح ا ىلإ اجاتحم
 ‹نورکذتیالو «نولقعي الو «نورکفي ال نیذئاب ددث لب ءریکفعلا ناعسمإ یئ لب
 فكعل ال لمعتل مهل هللا اهبهو ىلا ةيلقعلا مهارقل نرلطعم مهربتعاو «كوربدعیاللو

 :لمعلا نع

 ال ناذآ مهر اهب نورصسيال نيعأ مهلو اهب نوهشقضي ال بولق مهل .. ط
 . () 4 نولفاغلا مه كقلوأ لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ اهب نوعمسي

 .[1۷۹] فارعالا ةروس ( ۲ .[ ۳ ] ةدئالأ ةروس ( ] ١
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 اهب نوعمسی ناذآ وا اھب نولقعی بولق مھل نوکتف ضرألا یف اوریسی ملفا طظ
 .(') يرودصلا ىف ىلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإف

 لب ؛دومجما ببس وه نيدلا نكي مل نيملسملا دنع ركفلا دمج امل هنإف مث نمو

 وآ ؛روشقب نيكسمتم سانلا لظ نإو «نيدلا ةقيقح نع دعبلا وه بيسلا ناك
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 مهل ىغبني الو «نيملسملا ةيضق لحي نكي مل ةيضقلل ىبروألا لحل ا نإف كلذك

 !مهنید ريغ مهدیدرو «مهفورظ ريغ مهفررظو «مهقيرط ريغ مهقيرط نأل «هوذخستي نأ

 نم الدب مهف ةصاحلا مهعلكشمل ىتح اميلس الح نکی مل الرا یہروآلا لحاف

 ىلإ ىدأ ىذلا وه جوعألا لحلا الهو !هومصاخو هلك نيدلا اوذبن نيدلا حيحصت

 شاردخلاو رمخلاو ءةيبصعلاو ةيسفقنلا ضارمألا راشخنأ نم برخلا ملام یف مويا هارن ام

 نم هریغو ءمراحإ ًاتزو فوذدشلاو «ةعاشبلا دح- غلابلا ىقلخلا لالحتالاو ؛ةجرجلاو

 تاعمتجأ كلت رايهتأب نذؤت ىتلاو . .ةميلس ةرطف لك اهنم رعمشت ىعلا تاقبوملا

 . هللا ةنس بسح

 ىتلأ مالظلا نورق نم اماقعنا ءةوارضبي هومجاه لب ؛نيدلا ذیعب !وفتکپ مل مهنإ مث

 نم اءزج ناكو . .ريمعتلاو ءانبلاو قالطنالا نم مهعنمو ؛ةسينكلا نيد اهيف مهلبك

 هفعضو هجوغ نایب وا هنیهوتل «هتاذ ىني دلا صل ىلإ دقنلا هيجوت هيلع مهموجمه

 ..دجا لحام هذخآ مدع ريربٿ وأ :هتیجسحس یف وآ

 ىف مه هولعف ام اننيد ىف نحن عنصنلف !قحلا ررحتلا وه اذه كويريونشلا لاقو

 !ةسدقلا مهصوصنب مه اولعف

 !؟ ةلاهج ى لب 1؟ ةجاذس یا

 .[ ٤٦7 جحا ةروس ( اإ
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 اذه لشم جرعا نا بح ىئنإ : لوقف «نیمدقلا ميلس رخ لجر ءیجيف ءأاهيلع

 !!یتبجعت هّتجَرَع نال «لجرلا
 نم هنآ مهلوقع اولمعا نيح ۔۔ مھل رھظ مهدنعاسدقم ناك ىذڏلا صتلا نإ

 تناك ىتلا مهتسینک ىلع ادقح كلذ مهدازف .هللإ مالك نم سيلو رشبلا لاوقآ

 معزتو «ةسدقم ريغ ىهو ةسدقم اهن معزت صوصنب «مهلوقع ىلع رجحتو مهلذتست
 اہنیپ ؛یخا یه اه دو اهنا معرتو هللا دنع نم تسي یهو هللا فتح نرم اهن

 : قحا نم رثكآ اهيف فيرلا

 رهامو باتكلا نم هوبسحعل باتكلاب مهتتسلا نورلي اقيرفل مهم نإو {

 هللا ىلع تولوسقيو هللا دنع نم وهامو هللا دنع نم وه تولوقيو باتكلا نص

 .()  ترملعي مهو بذكلا

 مهعفد لب «بسحفاهلاجرو ةسينكلا ىلع ادقح نودادزي كلذ مهلعجي ملو

 «(") لطاب نم هيف ناک امو قح- س هيف نأک ام ءهلک مهنید اوڏي نأ قنلاو ظيغلإ

 «ءیش لک یف امگ حم نوکی نا بجی یذلا وه لقعلا ناو ءاھفلخ نم الو اھیدی
 مدعو هيز تبشیل نکلو «هرقیل هيف مّکحی الو !نیدلا وه هيف مکی ءىش لوو

 ! !هتیلوقعم

 !؟نيملسملا نييريونتلا لاب ام نكلو !ءاشت ام اهميد ىف ابرو لقتلو

 نيت ىذلا صنلا كالدك سيل كشلا كح ىلع هجو اودارأ ى ذلا صنلا 2ا

 دحاو فرح هتم ريغتي مل ىذلا ءرتأوتملا تباغلا «هللا ظفحب ظوفحخا صنلا هنإ . . هقيز

 : نورقلا لالش

 .(") ي نوظفاح هل انإو ركذلا ارن نحن انإ ظ

 ١ ( ارم لآ ةروس ] ۷۸ [.

 ةروس] @ هباوركذ ام اظحم اوسنف مهقاشيم الحا ىراصت انإ اولاق نيدلا نمر ] :ىلاستو هتاحبس لوق ( ۲ )
 .[ ١ £ :ةدئال

 .[۹] رجلا ةروس ( ۴۳ )
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 1؟الغم نایوتسیي للهف

 اوضدي وأ ءهونشوپ وأ «هوقیری دشقدلا لحم ىلع هعضو اودارا ىدذلا صتلا تإو

 ةعبرأ دغم لشعلل ح وقس دلا ذخأم هدأ مدعو هثع فقارصنالا اورربي وآ ۽ ای

 : هفييزت ىلإ اليبس ميلسلا لقعلا دجو امف ءافيثو انرق رشعع

 افالصخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو نآرقلا نوربدصي الفأ ل
 . ()  !ریشک

 )"٠. ي اهلافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدحي الف ل

 ةكرشلا لئايقلا نم اهريغو- شيرق نم ةفينع ةضراعمل احوتفم هلورت دنع ناك و

 نآ اومعرپ وآ ءهلثمب اوتاپ وآ «هیعمأاس يق هریثأت ًاوققوي وأ ءهل اوفقي نأ ارعاطتسا امف

 لشعب یتای نأ رشب قوط یف
 ؟نولوألا نوضرأعلا هلاق ام ريغ + برخلا ةينالقع هءازإ كلمت اذامف

 ریطاسا الإ یه نإ !رشب هلع ام ا!رعاش وه لب !هارعشا لب !نونجسم وأ رحساسس

 !!اروحسم الجر الإ نوعبتت نإ !اهبعتكأ نيلوآلا

 یز اب اوعابو «نیرغاص !وسبلقناو مهرس ىلع اوبلُغ سمألا یکرشم نکلو
 ~ نیقرشتسملا نم 4 تاجاوخ و ًأودجو دقف مويلا ويريولت اما ءاوتمصف نالذخ-او

 مهنأ ارنظو « مهراكفآ مهبع اولقنف «هللا باتك ىفو مالسإلا ىف مهدنسلا نوطسبي

 ءالۇهو ءالوه هلوسقي اسم مهلوسقسحب -اوربدت ولو !تولوألا هب تای ملاعب اوت دسق

 :ةيصخشلا ةيعمإ اهيلإ افاضم ديلقعلا ةرهش اهنكلو . . ليطابأ نم هيف ام اوكردأل
 .(" ريكفتلا ةلاصأو ىتاذنإ فقوْلا نادقفو
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 ١ ( دمحم ةروس ( 7 .[۸۷ ] ءاسنلا ةروس ]٤ [.

 ىلع باکو :ثریلوجرم قرششسلل راكفأل ديدرت درجم ۽ یلعاإ ا رعشلا یف د نیسح هط باک ڻاک ٣ر

 ةيحرسم تتار ءنرقرشخسملا نم ىصحي ال ددع لاوقال ادیدرت «مکحخا لرصار مالسإا قزارلادبع
 ای تلطا یل للا توم ةركفل اديدرت - ليون ةزئاج اهبلع لا ىلا وفم بيتل اترا دالواو

 :دوریلک مهریغو مهریغو . .روهتیوش

۹ 



 وآ ۔ ىبعشلا روعشلا ناک ءاهتسینک یلعو اهنید ىلع درت ایرو تدب نیحو

 سائلا دنع ةيرطقلا ةيتيدلا ةعزدلا ريئاعب ءةسيتكل ا عمرمآلازدبم ىف یریهامجلا

 ضفرلاو ةضراعلا ره «ركفلارارحأ» نم ريهامجلا فقوم تاكو ! ۲ هركفلا

 ولو «هيأر نع ربعي نأ «رخآلل» حامسلا ةيضق .. ةيضق مهل تحبصأف .راكنتسالاو

 . عومجلا یار افلاخیم ناک

 .(قحأ» اذه ريرقت یف ةريثك للماوع تلخ-دتو

 نع رظنلا فرصبو . . ةيطأرقميدلا . . ةيسنرفلا ةروثلا . . ةسيبكلل ةيمادعلل ةضراعلا

 ةميز لإ ءآرو نم ةسصاخلا اه فالھا قيقحستل هلک فللذ ىف ةسينوسأملا رود

 نع دحال هيف لخد ال ايعيبط اریس تراس رومآلا نأ ضرتفتس ادناف «تاميظتحلاو

 . ضرألا نيطايش

 . لسلسعلا ةيقطنم ءرأودالآ ةموهفم ءملاعلا ةحضاو ابروأ ىف ةبضقلا تناك دقل

 لقعلا ىلع اهرجحو ءةفرحلا اهتديقعب ءاوس « مىطالا ضقولا ىف ةسينكلا تناك

 اج تالاجنا عيمج ىف اهنایغطب را ۰ فیرحت نم اھت دیقع یف ام فشک نم سانلا عن

 نايخطو ۽ یساسیسس نايغطو «یلام نایغطو «یس ور نایغط نم «لبق نم هيل ارش

 ةذرهمب وأ ءةريدألا حئاسطفب وأ ني دلا لاجر نيب داسفلا نم عقو اغ وآ ‹« یس

 حالصإلا تاكرح دض ةسيئنكلا فوقوب وأ «ءشيحفعلا مكاحم وأ «نارفغلا كوكص

 رارس؟ ١ ناكو .(") سادلا لهاك نع یعامشجالاو ىسايسلا ملطلا عقرب بلاطت ىتلا

 مذ نإو «لقألا ىلع اهتالوقمو ةسينكلل مهتضراعم ىف «بارصلا ىلإ برقأ ؛ركفلا

 لقعلا مادختساب ةادانلاو ءادبلا ثيح نم هلك نيدلا ةبراحم ىف باوص ىلع اونوكي

 هيلع اودرمتیو هورکنیل ال هب هوفرعيل لقعلإ سائلا هللا حنس دقو :نيدلإ نم اايدب

 دنس ؛عومجملل افلام ناک ولو ءهیآر ءاذیإ یف ةرخآلاو نحب ةہلاطلا تناكآو

 ىذلا وهو «عيطخلا ره ةسينكلل عبعملا- عومجا نآ وهو «عقاولآ كلذ ىلإ ةقيقحخلا يف

 !دعسللا اهاتعم ةيبروألا مجاعلا ىف ۴۲ع١ طز د e٣ را رکغلا ةملك ١( ر

 . (ةرصاعم ةيركف يهاذمو باك نم ؛نيدلا داسفإ ىق ةسينكلا رود ١ تعش تإ ارقا ( ۲
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 ءادبإ نم «رخآلاد اذه عنم ناكو . هركف ححصيل ؛رخآلا» ىلإ عمتسي نآ بجي

 . حيحصتلا ةكرح ىلإ عامتسالا ضفرو ءإطخلا ىف رارمعسالا هانعم هيأر

 «مهتيطارقعد نم اعزج راصو ءقحلا اذه مهدنع رقت - ليوط داهج دعب -اريخأو
 ثيح نم كرلسلا ىفو ءركف وه ثيح نم ركفلا ىف نكلو ءاهدحو ةسايسلا ىف ال
 .كولس وه

 هذه ىلإ ةيضقلا ليصوت ىف ةيلأعلا ةينوسالا رود نع ىرخأ ةرمرظنلا فرصبو
 ةيلامسأرلا فادهأل اقيقحت «لطابلاب قحلاو ءلبانلاب لباحلا اهيف طلتخي ىتلا «ةروصلا

 ريكا ىلع لوصحلا لجأ نم لئاسولا عيمجب لالا سار لالغتسا ةيرح يف ةيدوهيلا

 (ءاشي ثیجح نم )رب هعد «( ءاشی ام ) لعفی هعد :راعش تحت «محپرلا نم ردق

Laissez Fare, Laissez Passerةيسئرفلا ةروثلا هتعفر ىذلا  . 

 ؛نيلوقلا نم لك نوكي نيح ايقطدم فقول ناك دقف كلذ نع رظنلا فرصب

  لباقم رشب لوقو ءرشب رکف لاباقمرشب رکف یآ ءاتحب ایرشب ءرظنلا یتھجو نم لکو
 .رشب لوق

 رمأ ءازإ ةيرشبرظن ةهجوو هللا لوق لباقم رشب لوقرسالا ناك أذإ فيك نكلو

 ؟هنم ربك ركنم دجوي ال یذلا رکا اذه یف نويریونعلا لوق اذام

 .(2 ياده لابجلا رختو ضرألا قشدتو هدم نرطفني تاومسلا داكت {

 ايار همام ضورعملا نوکی نیح هیر یدسبپ نآ- ءادعبا ۔رشب یآ قح نم نإ

 نمو +« باوص ىلع یدو انآ : هست دنع نم لوقی نآ رشہ قح نم سیلو . ارشب

 باو ًاشلوق قحا ملعلا عضاوتب- نولوقي انؤاملع ناكو . عططخم وهف ىنفلاخ

 . باوصلا لمتحي اطخ انريغ لوقو ءاطنلا للمتحي

 ءةنسلا یف هب یحرم و باتکلا یف الزنم ایئابر ارم ضورعلا نوکی نیح نکلو

 نع هللا ىلاعت 1؟ اطخ هللا هلوقي امو باوص ىلع انآ لرقي نآ هل یحی یذلا !لدمف

 .أريبك اولع كلذ

 ) ١ ( جرم ةروس ] ٩۰]



 نا قحاو هلا نم مكحأو هللا نم ملعأ هڼآ یعدی نأ حجبتلا هب غلبي ىذلا نم

 ؟هللا نم عبتي

 ءاوس <« اهقالطإ ىلع اهلك رومألا ىف هسفدل مكحلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 :رشبلا ةايح یف وآ یدال نوکلا یف

 )١(. ې هایإ الإ اودبعت الأ رم هلل الإ مکحلا نإ

 .() هک همکح بقعم ال مکحی هللاو م

 .(۳) چ نوعجرت هیلو مکحلا هل ههجو الإ كلاه ءىش لک

 ىلع اهلك رومأآلا ىف هئاحبس ةتيمكاح رفا رسالا اذه ىلاعتو هناحبس هللا لعجو

 :میکحلا ميلعلا ره هللا نأ ةينالاو ءقلاخلا وه هللا نأ ىلوألا «نيتقيقح ىلع اينبم اهقالطإ

 2 رمآلاو قلخلا هل الآ ل

 .(°) ى ميکحلا ميلعلا تنأ فلذإ اتملع ام الإ ادل ملع ال كناحبس !ولاق {

 مکل رش وهو ایش اوہجت نأ یسعو مکل ریخ وھو ایش اوھرکت نأ یسعو
 .(") وڳ نوملعت ال معنأو ملعي هللاو

 وه كوکی نأ نع السضق ءقلاخ هنآ معزي تأ حجسبشلا هب غلبي ىذلا لتقف

 هللا ملع نم ةطاحإرثكأ هملع نأ معزي نأ حجعلا هب خي ىلا ادعو ٠ق

 ؟هللا ةمكح نم قمعأ هتمكحو

 «نيمأ ةوسقلا وذ فازرلا قالغا وه هللا 8: :نيريبکلا نيلصألا نيذده ىلع ءاشپو

 هنآو «هب رم امیف هتعاطو «هدحو ةتدابعب رشبلا هلل رم « ميكحلا ميلعلا وه هللا تاو

 :رماب هلوسرو هللا یضقی نیح رشبلل رایخ ال
 ةريئلأ مهل نوكي نأ ارمآ هلوسرو هللا یضق اذإ ةممۇم الو نمۇل ناك امو 3

 )١(. هپ مهرمآ نم

 .ع۸۸] صصقلا ةروس ( ۳إ ,[ ٤١ ] دعرلا ةروس ( ۴ ءا[ [٤۰ شسوي ةروس ( ١

 .[؟۹ ١1 ةرقبلا ةروس (1). ]۴١[. ةرفبلا ةروس ( هز ]٤*[. فارعالا ةروس ( ) ٤
 ]۳١[. بارحألا ةروس (۷)
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 !؟هلك اذه ىف تويريودتلا لوقي ًاذأمف

 ءاهردنفو «مهدنع ةيتيدلا صوصنلا اولوانت ا ابروأ ىف «ركفلا رارح» نإ
 اهل ةسادق ال ةيرشب صوصن اهن كلذ ىف مهتزيكر تناك ءاهدقن مهسقئال اوحابآو

 نعاهنآ معز ىلع ةسادشلاب اموطاحأ نيذلا مه نيدلا لاجر اغزو ءرمالا مقاو یف

 ولو «ةسينكلا لاوقال ةبسنلاب ادومحم ارمأ صوصتلا كلت دينفت ناكو . .هللا مالك
 قدأو عربآ نم وهو ۔ نیٹ دغا چهنمک جهنم مهيد ناك ءرمألا زدبم نم هولعف مهنآ

 ؛لوقعلا ىلعاهرجحو ءةسينكلا نايغط نم مهحارأل- ىمالسإلا ركفلا جعنا ام

 یف ودامت ءالوه رکفلا رارسحآ نکلو .مالظلا نم انورق م+سفنا ىلع اورفولو
 «هنع ةموعرألا ةسادلا ةلازإو ةسينكلا لارقأ نم فئازلا فيي رتب اوعنقي ملف «مهررحت و

 اهلاجرو ةسينكلا هاجت مهبولق ىف ناك یذلا لغلاب نیعوفدم- مهتامح یف اونعما لب
 ملاع اونو ءاي ناك ولو هثااطإ ىلع ىنيدلا صنلاو «هتاذ ىف نيدلا اومجاهف

 ءیش ىلع نوزکتری ال ءنیحطاش كلذ ىف !وناکو ءةوبنلاو ىحولا !وقنو «هلك بيغلا
 نإو ةرم لوأ هيلع اودرمت ىذلا فقوملا نع اءوس لقي ال مهفقوم حبصأو ءقحلأ نم

 اودع نيدلا تلعج اهن ةسيدكلا ةيرج تناك اذإف . لباقلا فرطلا ىف نوفقي اوناك

 نيفقولا الکو . ني دلل اودع لقعلآ ولع مهنآ ءالۇھ ةغرج تشاك دقف «لقحلل

 هتقیقح نم الدب «نییداعتم نیرطش ىلإ ناسنوال ریطشتو ءریخ ىلإ یدژی ال فارحنا

 ىف ةدشأرلا ةفالخا ةمهم اهب ىدؤي ىتلأو ءاهيلع هللا هقلح ىلا ةنزاوعملا ةلماكعلا

 - نيدلا نم خالسنألا ىه «ركفلا ةيرح ١ اهيلإ تهعنا ىتلا ةياهنلا تناكو .ضرألا

 نم كلذ ىلع بترت امو «سوفنلا نم هتسادق ةلازإو - حيحص ريغ وآ ناك احيحص
 ىف ساسمغنالاو «ضراألا عاتم ىلع مهيابكتأو سخآلا مولا نع سالا فارسمنا

 ةيسفنلا ضارمألاو راحتنالاو نونجلاو قلقلا عويش نم كلذ التامو «تاوهشلا

 .ةيرخاو تاردخلاو رمخلاو ةيبصعلاو

 رربلا ىتح نوكلع ال مهو ءديدحتلا هجو ىلع اندالب ىف نويريودعلا ديري !اذامف

 1؟ نعدلا ىلع مهموجھ ابرو یف ؛رکفلا رارح#1 هب ررب ى ذل لوألا
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 : ةيسايسلا ةيرحلا

 .نورق ةذع هرين ىف تشاع یذلا یسایسلا دادبتساللا

 ناو ءركشلا هل مدقي نأ اهب موقي نم قحتسي . . لعفلاب ةمخض ةمهم ىهو

 .رو نم قورحب هداهج بتکی

 فلختلا عقوو «ىومألا دهعلا ذنم ء«ةمألا ةايح ىفاركبم دادبتس الإ عقو دقل

 ركنلا رييخغت نم هل هللا لوسر هب اهرم امع تلكن ذإ «كلذك ةمألا نم ىسايسلا

 نکت مل نو «فكلذك' ةدهاجاو ملظلا توحو «دوسألاو ضيبألا تبوح اإ «مهسوقن

 .نوكت نأ بجي نأک ییلا ةمزاللا ةجردلاب

 سخا ناش لکک ؛ناشلا اذه یف ایروآ اودلقی تأ مهليبس تويريونتلا ذختاو

 . تاطلسلا ردصم ةمألا نوكت نآو ءةيطارقيدلا ىلإ اوعدف

 اهنإ ما ؟هيلع نومدقم مهام لماک یعو ىلع اوناک له : لاسنل انه فقنو

 ةريس ريسل نأ یر ۾ : لبق نم اهيلإ ارش یتلاو «نيسح هط ًاهنع ربع ىتلأ ةبغرلا درجم

 اهریخس «ةراضملا ىف ءاكرش مهل نوکنلو ءادادنأ مهل نوكنل مهقيرط كلسنو نييبروألا

 [؟ باعی امو ًاهدم دمج امو «هرکی امو اهتم بحي امو ءاهرمو اهولح ءاهرشو

 مايألا نم موي ىف ناك ةيطارقميدلا ءالال نإ لوقف «نيفصنم ڻوکن نا بجيو

 إدبم ىف احضاو نكي مل ةيطارقيدلا بويع نم اریشک كإو ءراصبالا فطخمي ارهاپ

 . نأيعلل ةرهاظلأ يه اهيف تايباجيإلا تاک اإ ءرمألا

 ناك مالسإلا ةريصبو مالسإلا سحب روسألا یری یدذلا ؛قحلإ « ملسملا» نكلو ۰

 .ههابتنإ نم تلقت اهعدي الو اهل هبنتي «رومأ ةدع هفقوتست لآ بجي

 له ؟دادبعسالا ةمجاهمو ء«ةيسأيسلا ةيرملأ ىلإ ةوعدلا ءارو ناك ءىش ىأف
 نوغفقي «نورهام نوططخمم اهل ططخي فادح اهءارو تئاک مآ ؟هلل ةصلاخ تئاک

 !؟ريهامجلا ماما نوزربيالو راتسلا ءارو

۹ 



 :ةيسأيسلا ةيرخإ# تئأكأو . ةينامثعلا ةلودلا هب ادوصقم 4 دادعسالا و ناك دقن

 نم باسو ؟4 ةيعللا و كرحي ناك ىذلآ نمف .ةلودلا نع لالقعسالا اهب ادوصقم

 !؟كيرحیعلا ناک

 نم EF ةينأمتعلا ةلودلا نه ۷ !داديعسالا نع عفأدن ی اننإ ءدب یذڏ ئدأب لوقنو

 : همرحو یلاعتو هتاحبس هللا همّرج رم نع عفادن ال !اهریغ

 .(' )ماولاظق الف امرحبم مكنیب هتلعجو یسفن ىلع ملظلا تمرح ینإ یدابع ای ۾

 رماامک ۽ «ملظلا نم مهعنقتو «نييتامشعلا اهماكح موقت ةت نأ ةمألا يسجاو ناک دقو

 دقنلا دشأ نأ هفقوحسي نأ بجي ةرتفلا كلت خيراتل عبتعملا نكلو . هت هلوسرو هللا

 نار (تاذلاب ديمحلادبع ناطلسلل هجو ىذلا وه تاك ةينامشعلا ةلودلل هجو ىذلأ

 ىف أايموق اتطو دوهيلا حتمي ةع نآ دیمحلا دبع ناطف سلا ضفر نأ دعب ادب دق كلذ

 !نيطسلف

 كويعاللا اهب بعل يتلا «ةصاخ ةفصب ةيبرعلاو - ةيمالسإلا ةمالأ ىعو ناك نياأف

 ةبعللا هذه ىف تاذلاب نييريونتلا عقوم ناك نيآو  ةينامشعلا ةلودلا اهب اوبرضيل

 !؟ةرك الا ةمخضلأ

 ! برعلا سترول !سئرول وه ىنامشعلا داديتسالا دس ةيبرعلا ةروشلا داق ى ذل ۵إ

 !ىبنللا دروللا وه ناك ىبرعلا شيجل ا داق ىدذلاو !ريهشلا ةيناطيربلا تارباخلا وضع

 ىلع بلغتن نأ انعطتسا ام ىبرعلا شيجلا ةئواعم الول : لقي هتارک لم یف بصک یذلا

 !ایکرت
 ًادابعلا ىلع ةرسحن ی

 نالو ةينامتعلا ةلودلا نم ءَ ءدادبتسالا نع عقادن ال اننإ لوقن ىرخ ةر

 لدعلا ىلإ مهدرتو ًاهماكح موقت نإ ةيمالسإلا ةمألا بجاو نم ناک هنإو !اهریخ

 ةبعل ىف غوقولا ناك !هللا هب رم یل ریغ یخ اغرش ناک لعفلاب م یذلا کلر

 .ماسم هجرخا ( 1 إ
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 ىلع ءاضقلا لجأ نم «ةينامشعلا ةلودلا ىلع ءاضقلل نوططخي نيذلا ءادعالا
 !مالسإلا

 سانلا تعدخ اهتكلو . .لطاب اهب داري قح ةملك داديتسالا دض ةحيصلا تناك

 ةاعدلا سأر ىلع لب «نوقرجنملا سآر ىلع نويريونتلا ناكو ءاهعم اوفرجتاف اهتقو ىف
 !فاإرحتالا ىلإ ةمآلا نوعدي نيذلا

 ؟هیلع نومدقم مهام یعو یلع اراک له
 ناطلسلا ضفر دم اسنرفو ايناطيرب ةنواعع ۔ ةيملاعلا ةينويهصلا طيطخعت ناك

 ةلودلا ميطحت وه ؛«نيطسلف ىف درهيلل ىموق نطو ةمأقإل لزتره ضورع ديمحلادبع
 اديهمت ؛ةيداعتم ةزبانتم ةفيعض ةريخص تاليود ىلإ ىبرعلا ملاعلا تبتفتو ءةيئامغعلا

 نوملسخلاو «مهتافالخبپ نولوغشم برعلاو (نيطسلف ىف دوهي ىموقلا نطوئأ ةماقإا

 رمألا بعتسيو «ةنكمم ةمواقم لقأب وأ «ةموأقم الب رمألا متيف «مهلكاشم نولوغشس
 .دوهيلل

 رر یذلا seYAAY ماعارسیوس يف لرتره رۇم هررقامک لعشفلاب اذه دفن دقو

 بولطملا مت نيسمخلا ماوعألا كلت ىفو ,اماع نيسمخ لالخ ةلودلا ءاشنإ ةرورمض
 ةيبرعلا ةروفلا » تلعشأو «كرتو برع ىلإ ءدب ىذ ئداب ىمالسإلا ملاعلا مّسَق . هلك

 وهاههجوو اهاذغ ىذلا امنيب نيسح فيرشلا اهسأر ىلع عضو ىتلا «!ىربكلا
 اشنا ىذلا ىدي دس ا طلا ريم دت ٩ [ةديجخا و اهلاسعا لوآ ناسک یتلآو «سنرول
 طابضلاو دونجا نم الآ زاجتحأو «ةرودملا ةنيدلاو لوبنطسأا نوب ام دیمیاادېع

 دض ةكر عملا ناديم ىف اولتاقيل مهقالطإ نم الدب مهحيبذتو ةيبرعلا ةقطنلا ىف كارت لا
 عم ةينامشعلا ةلودلا لتاقيل ىبتللا دروللا ةدايقب «ىبرع» شيج نيوكتو ءءافلحلا
 ةعضاخلا ءةشهلا ةليرهلا تاليودلا كالت ىلإ ةيبرسلا ةقطنملا ميسقت مث .ءافلحخلا
 ىئاطيربلا بادعنالا تحت تاذلاب نیطسلف عضوو «ىسنئرغلاو ىناطيربلا رامععسالل
 !هيلع قفعلا تقرلإ ىف دوهيلل اهميلست لجأ نم ( رامعتسالا نم دشآ ةجرد وهو )

 ةيضق قالطإ ره ءةيمهآلأ نم بناج مظعا ىلع رخ رمأ هتاذ تقولا ىف متامک

 «ضعبب مهضعب تانيلار دالوألا لخشل ىلوألا ٠ ركفلا ةيرح » ةيضقو 4ةارلا ريرحت و
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 ربدت ىتلا ىربكلا ةرماؤملا ةهجاومل مزاللا داهجلاو دجلا حور نع اهلك ةمألا لغشو

 ىف هتسادق ةلازإب . نآرقلاو مالسإلا وهو - ءأدعألا داهجل ةوقلاو ةعزملاب مهدمي

 .هنم دأدمتسالا ةرورضو هتيجح ىف سانلا كيكشتو «هروذج نيهوتو ؛سوفنلا

 !؟مالسإلا ىلع ءاضقلل نوططخي نيذلا ءادعألا

 اإ ةيئابرلا ةعيرشلاب مكحت ال ةلرد اهب ىداني ىتلا « ةغيدسلا ةلودلا » نإ مث

 وآ ايناطيرب وا اسسنرف نص «كانه نمو انه نم ةبولجم ةرسيتاسدب و اهل بلاطي

 .مالسإل! ريغ ةهج ىآ وأ . .ارسیوس

 !؟ةيضقلا ىف نريريونتلا ناكم نيأو ؟كلذ متي نم باسحلف

 mT «ىمالسإلا مكملا دش مهف ؛ةظ لوا نم احضاو مهفقوم ناک دق

 مح ماظن هل سیلو «مكحلاب هل ةقالع ال مالسإلا نآ ىوعدب ءاوس «ءةعيرشلا ميكحت

 بجی یدادہتسا مکح یمالسإلا مكحلا نأ یوعدب وآ ( یزارلاد بع ىلع رظنا

 دعت مل ةينابرلا ةعيرشلا باو «ةيرحلا ميسن بوعشلا قشدعست نأ لجأ نم هيلع ءأاضقلا

 !قيبطتلل هيف ةلاص تناكو ةعيرشلا هيف تلزن ىذلا عضولا

 ةيحنت وه ةيمالسرلا ضرألا همادقآ تفطو ذنم ىبيلصلا رامعتسالا مه ناك دقل

 فيكف . .اهنم الدب ةيعضرلا نيئاوسقلا ميكحتو ءمكفلا نع ةيمالسإلا ةعيرشلأ

 ؟ ىبياصلا رامعتسالا فقاوم عم نريريردسلا فقاوم تقباطت

 ةعيرشلا ةيحنت اهعورشم یو تعاج «رسبعم ىلإ ةيسنرفلا ةلمحللا تیواج نس

 ىلإ ةمجرتم ( ةيناملعلا ) ةيبروألا راكفألا رشئو ةملسملا ةآرلا «ريرحت هو ءةيمالسأإلا

 .اهتاهاجتاب اورثاتيو نوملسملا برحلا اهارشيل ةيبرعلا

 هسفت ىمسو «مالسإلاب رعاظت ناب هتدع نويلبان هل دعا دق لوألا فدهلا اماف

 (! عافلخاك ةيئسلا علخلا مهيلع علخيو ءءاملعلا ناويد ساري ناكو «دمحم خيشلا

 ةجحب ةيمالسإلا ةعيرشلا نم الدب اهعضو ىتلا نوناوقلا جيورت مهنم بلطيو
 ىعمرو ( ىوأقرشلا خيشلا رهو ) ةبمعللا ىلإ ءاملعلا دحأ هبت الو ا: حالصأإولا
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 ةعيرشلا تقبطل اقح املسم تشك ول : هل لاقو «نويلبان هجو ىف «ةينسلا ةعلنلا»
 الدب عضتو ةعيرشلا ىحنتو انه ىلإ ىتأت نأ نم الدب ءاسنرف كدلب ىف ةيسالسألا
 رمآو «ىواقرشلا خيشلا لقتعاو ءةريهشلا هتبضغ نويلبان بضغ «ءةيعضو نوناوق اهنم
 شيجلا هذختاو )٠ «رهزألا ليلا تلخدو و ءةعلقلا نم لبانقلاب رهزألآ برسضب
 ىتلا ىربکلا ثالثلا تاروثلا ىدحإ ىف اببس كلذ ناکف هلویخل « اابطصا » یسنرفلا
 .رصم نم ةيسنرفلا ةلمحلا درطب تهت

 لجأ نم هعم تويلبان بحصعسا دقف  ةملسلا ةارملا هريرحت »  ىئاثلا فدهلا امأو
 تناعلخيعم تآرساح تاقرطلا ىف نرسي نك تاطقاسلا ءاسدلا نس ةعومجم هب مايقلا

 ضعب نهتعبتف . (7) ۲ راثالا بئاجع » هباتک یف یتربج ا نهفصو امک ۔ تاکعھت
 «تارساح تاقرطلا ىف یف ریسلاو باجحلا علخ یف نهئدلقی كرصو «تاملسللا ءاسنلا

 !نيح ىلإ ةكرحلا تفقوتف «قيرطلا نهيلع تعطق نهيلع سانلا ةروث نكلو
 ‹قالوب ىف اهعضو ىتلا ةيبرعلا ةعبطلاب هعم نريلبان ءاج دقف ثلاغلا فدهلا امو

 احزحرم (۳)ةركسع رس » اهردصي ىتلا ةيمويلا «رمأوألا» ةمجرت وه رشابم فدهل
 لهع مل «دیعبرخآ فدهو ي تاحالصإلاد ةجحب ةيمالسإلا ةسيرشلا امهيق
 () ۾ يمالسإلا ىلع ةراغلا» باتك فلؤم «هييلتاش » هدع حصفأ امعإو «هقيقحشل
 :مالسإلا مدهل ادوصقم اقدم نأك نيملسملا نيب ةيبرغلا راكفألا رشن نإ هيف لاق ىذلا

 نأ نع زجعت ةيكيلوثاكو ةيعناتستورب نم ريشبعلا تايلاسرإ نأ ىف كش الو

 راكفألا ثب الإ كلذ اهل معي الو ءاهيلحعتم بولق ىف ةيمالسإلا ةديقعلا حزرحزت
 ةيدتلوهلاو ةيئاملالاو ةيزيلجنإلا تاغللا اهرشديف . ةيبروألا تاغللا عم برسعت ىتلا
 ءىدام ىمالسإ مدقعل ليبسلا دهمتو ءايروأ فحسصب مالسسإلا كتحي ةيسنرفلاو
 ظفحت مل ىتلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةركفلا مده نم اهعنابل ريشبعلا تايلاسرإ ىضقتو

 نويل ةرماؤم هيف حرش كشك لالج دمحن ةرعفلا هذه خيرات نع بك ام درجا نم باعك ناردع ( 7
 .مالسإرلا دض ةيبيلصلا
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 : 1! «اهدارفثاو اهتلزعب الإ اهتوقو اهنايك
 هلام لوا نم ناک م۲ ماع)رصم ىلإ ىناطيربلا رامعتسالا ءا نيحو

 جاورلا ) ٠ ةيصخشلا لاوحألا» ىف رظنلا ىلع اهرصقو ءةيعرشلا مكاحنا نايك صيلقت

 یرخا مکاحم ءاشنإو (ةعيرشلا قيبطت نم ىقب ام لك یهو ‹«ثيراوملاو قالطلاو

 ۔ةعيرشلأب مكحت الو ىعضولا نوتاقلاب ( ةيئاتج لاو ةيددملا ) نوئشلا لك ىف مكحت

 مامتهالا اذه بجوي ةيمالسأإلا ةعيرشلا نيبو ىبيلصلا رامعتسالا نيب ناك افامف

 ؟مکحلا نع اهتیحنتب هلک

 اوسي ىتح ) نيملسملا ريصنت رمألا إدبم ىف نوديري ًاوناک مهنأ اهنیہو مھنیب ٹاک
 روز لاق امك مالسإلاب كسمعلا نع نملسلا داعبإب اوفتكاو فدهلا اذه قيقحت نم

 ()( 1۹١١ ماع سدقلا رغ ومو ٩ ۹۹٠ ماع ةرماقلاب ميقآ ىذلا ريصتتلا رۇم ىف

 . فدهلا اذه قيقحت نم اعنام دترلا ىلع ةدرلا دحس قيبطت ناكاو

 ناكو ( ىداصتقالا رامعتسالا ةيلمع ىف ر ابرلاب لاومألا لالغتسا نوديري اونأكو

 . فدهلا اذه قيقحت نم اعلام ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ابرلا رحت

 «هارع نيهوتو هقالخأ داسفإل ملسملا عمتجلأ ىف ةشحافلا ر شن نوديري اوناكو

 . فدهلا اذه قيقحت نم اعنام ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف انرلا مرح ناكو

 ةمواقمل مزاللا وحلا نع اهب ىهلتيل ملسملا عمتجلا ىف رمشلا رشن نوديري اوناكو

 اذه قيقحت نم اعنام ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف رمل مرمت ناكو ءهداهجو رامعتسالا

 . فدهلا

 ىتلاو «سانئا ةايح مكت ىتلا ماكحألا ىف زيمتلاب روعشلا وهو برغلا ىف نابوذلاو

 _ رافکلا- مهءادعا ناو «نوملسم مهنآ ةريبكلاو ةريغصلا ىف امئاد سادلا رك ذت

 . سدقلا داهج اب اهنع مهئالجإ نم دبالو مهدالب نولتحی

 رغول ةبستلابو ( هيلإ ةراشإلا تقيس ) يمالسإلا مئاعلا ىلع ةراغلا باعك لوالا رۇ ملل ةبسلاب عجار ( ) ١

 س ةقلانلا ةحبطلا (بفاوصلا درمسجم دمحم خيشلل ؛مالسأإلا ةحفاكم ةيرامععسالا تاططخلا باث سدقلا
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 ىف مآ ةيمالسإلا ةمآلا ركسعم ىف ؟هلك اذه ىف نييريونتلا عقوم ناك نيأف

 ز۹ ءادعألا رکسعم

 ةلازإ ىلإ قيرطلا نكلو . ةقيقح هذه .. ملاظم ىنامشعلا مكحلا ىف تناك دقل

 ملظلا نأک دقف ءاهب نينارقلآ لادبتساو «ةميرشلاب مكا ةيحنت نكي م ملاظملا د رک

 ؛ةعيرشلا مكحب اوثيشتي ال ىكل سادلل ليق امك مالسإلا نم سيلو «ماكنا نم اعقاو

 .ًاهلادبإو اهتيحنت ىلع اوقفأويو

 نكلو .ةقيقح هذه ,.دوكرلا ةرتف ىف ىمالسإلا هقفغلا ىق دومج كانه ناكو

 نيناوقلا لاديتساو «مكحلا نع ةعيرشلا ةيحدت نكي مل دوج ا اذه ةلازإ ىلإ قيرطلا

 هدم وکشت تاک ام فاعضا فاعضأ رشلا نم ةمألا ىلع بلج دق كلذ نإف ءاهب

 .دومجل ا ةرعف ىف
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 .ريتاسدلا تاجو ةرود ةلجعلا توادو

 ءاقلت نم لمعي ماظن دجوي ال هنآ مهنینالقعو نريريودتلا ةطف نع باغ فيك

 یکل ا ماظن یال دہال هاو ؟هليعفشل مهبناج نمرشبلا هل دېي دهج كوذب ءهسفن

 مايقلا ىلع مهييردتو «هتايضتقم ىلع سانلا ةيبرت نم. عقآولا ملاع ىف العاف توكي

 ؟هفیلاکت لمحو «ههاهک

 تتناك فيكف ءاهل ةمألا دادعإب نويريونتلا موقي نأ نود ءریتاس دلاب ءیج نیو

 ؟ےئانلا

 ادودح أهل سيل ةيرخعس تئثأک دق

 ةموكحلا ىف اريزو لشرشت نوتسنو نأك م۹١ ١٩ ماع ةيرصملا ةروشلا تسماق نوح

 (نييرصلا دصقي )ر ؟نوديري اذاأم ؛ةلوح نم لاسف ةروشلا ءابنأب عمسف ءةيناطيربلا

 1إ اهب نوهلتي ةبعل مهرطعأ و : لاق اثالربو اباي الیثمتو اروتسد نودیری :هل ليقف

Give them a toy te play with! §„ 

 اهب یهلتت ةبعل اريثاسدلا اهب تءاج یتلا اقح :ةيطارقيدلا» تناك اذکھو
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 وه رمعتسللو !ناطلسلا ةرطس نم سانلا صلخي ىقيقح- دودرم لود «ريهامجلا

 ىلا تاموگجلا ءارو نسو «بارح ألا ءارو نهو «ةبعألا ءارو نم ىقيقحلا مكاحلإ

 لثملا نآ : ساس قراش عم ؛«حرسلملا ىلع نولثملا كري اک ءءیجتو بش لت

 !!نويقيقح صأخشأ مهنآ مهيلإ ليخي ءالۇهو لش هنا فری

 ! كلت نكت مل ىربكلا ةماطلا نكلو
 !لارهألا نم اهبحاص امو ءةيركسملا ثابالقئالا تداك اإ

 یه هغم نییریرنتلاو- سنررل دی ىلع اهب اوریثتسا یتلا برعلا یوکش تناک
 مکا نم هنم یکتشی ام لعفلاب كانه ناک دقلو .. مهلاظمو نيينامثعلا دادبتسا نم

 . جيحصت ىلإ جأتحي امو ؛ینامثعلا
 ام لكب یسنرفلاو یناطیربلا رامعتسالا وه یئامشعلا مکحلل لوآلا ليدبلا ناكو

 وزغلا قيرط نع ةيصخشلا بيوذتو ءرهقلاو ءلالختسالاو «ملاظلا نم هعم لمسح

 مل ىتلا تايلقألا ناضعحا نع الضق ؛ةينودلاب برملا راعشإو «بيرختلاو ىركفلا

 ةيرشكألا ىلع اهديوستو ءاهيف خفنلآو ءاهريبكتو «لبق نم رهاظ نايك اهل نکي

 . لالذإلا ىف ةدايز ؛ةملسملا ةيبرعلا

 یذلا ديدجلا رامعتسالا وه ةيناثلا ىربكلا برحلإ دعب ۔ یئاثلا لي دہلا ناک مش

 نم لمحت امو ءةيركسعلا تابالقنالا ىه ةديدج ةليسو اهلالذإو بوسشلا رهشل راتخا

 . خيراتلا ىف هل ليثم ال ىذلا نايغطلاو شطبلا نارلأ

 نم اهتايالو ىلع ةظفاحملل ةينامشعلا ةلردلا هتراتخا ىذلا ىرادإلا ماظنلا ناك
 ةيحان نسم ايكذ اماظن «لبق نم ةيسابعلا ةلردلل ثدح امك خالسنئالاو ككفملا

 نم مهنكم ال «ةريصق تارعفل ةالولا نعت تناك . ىرخأ ةيحان نم ملاظ دساف هنکلو

 ىف ثدح أم وهو ةلودلآ ةطلس نع لالقعسالا ىلإ اهب نوعسي ةصاخ شويج ءاشنإ
 فرعي ىذلا ىلارلا نكلو ءايسايسو ايرادإ ةكسامعم ةلودلا لظعف ( ةيسابعلا ةلودلا

 حالصإب محهي الو «سانلا حلاصم ىلإ تفعلي ال ةريصق ةرتف الإ هناكم ىف قاب ريغ هنأ

 هتضلك ام ةلودلا ىطعيف «سانلا نم لالا نم ردق ربكآ عمج همه نوكي امن ءلاوح-ألا

 .رادتقالاو بصغلاب ءاش ام هسفنل لخأيو « بئارضلا نم هعمجب
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 .هيف كش ال املظ اذه ناكو

 وا مهرجاتم یف ارئاک وا «مهتویب بارہا مهسفنا ىلع اوقلغأ اذإ سانلا نکلو

 «لاومألا نم مهيلع ام اودآ اذإ ةطلسلا شطب نم نونمآ مهف مهتأيدتتم وأ مهعناصم

 ىلع مهبساحي نآ نع الضف ‹ نولعشي وأ نولوقي ام ىلع مهبساحیل مهبقعتي دحآ ال

 !لعفلا ةصرف مهل تحيتآ وذ هولعفي نأ نکی ناک ام

 هتايخط ىف هل هيبش ال فسعلا نم اعون تناك دقف ةيركسعلا تابالقلالا ام

 مهتوجسس ىف بكترا امو .لاومألاو سفئألا ىف هسئارسج ةعاسشبو هتورسبسجو
 الضف اهعامس نم نادبآلا رعشقت لاوهأ ىشحولا بيذعتلا عاوتآ نم مهتالقتعمو

 . .هتاذ شح ولا اهنع ففعتي ةيشحو . لعفلاب مهيلع تعقو نيذلا ىلع اهعوقو نع
 امأ .ةسيرفلا ماليإب ذذلتيل الو «مقشنيل ال لک ایل هتسیرفب لعشی ام لعفی شح-ولاف

 ملألا ةيؤرب ذذلحتو ماقعنالا ةرهشل لسفت ام لعفت تناك دقف ةيمدالا شوسولا هذه

 ىلإ بيذعتلا لصو اذإ اهتمق ىلإ مهترشن لصتو «نربذعملا داسجأب لزني ىشحولا
 .كالهإلا

 داري ام فارتعالا ىلع نيمهتملا هاركإ ىشحولا باهرإلا اذه نم دصقلا نكي ملو

 اهب مهل نكت مل وأ العف اهب اوماق ءاوس۔ بسحف لامعألا نم هب فارتعالا مهنم

 الو دحأ ركفي ال ىثح «اعيمج سانلا ىف ةبهرلا رج ةعاشإ دوصقملا اغ. الص ةلص

 لسعب موقي نأ نع الضف «ةيغاطلا أاهيف دقتني ةدحإو ةملكب سبني نأ هسقن نيبو هتیب

 داري نم ًاهنم عزعنيل ءاليل تويبلا مجاهت ةبهرلا نم وجا اذه ةعاشإ لجأ نمو . هدض

 ىف ام ةرثعبو ءءاسنو الاجر ءارابكو اراغص مهلك تيبلا لها عيورت دعب «هعازتنا
 لماعكلا ىف ةظاظفلا عم «تاروشنم وأ ةحلسأ نع ثحسبلا ةجسحب هفالتإو تيبلا
 . تافرصتلا ىف ةظلخلاو

 ؟هلك اذه نم نييريونشلا فقرم ناک اذامف

 ةيغاطلا نودناسي اوغقو دقف ءةمايقلا موي ىلإ هنولمحي ىذلا ىدبآلا راعلا هتإ

 !قيرطلا نم مهحيزيو «نيملسملا مهل حبذي هنأل . . هنايخط نوكرابيو

 1؟ و
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 نم كرعلا ىلع اورا ىتلا « تاسنإلا قوقح * نیا ؟ئدابملا نيو ؟ميسقلا نيأو

 هیآر فلاح ولو «نمآ وهو هیر ید نآو شیعی نآ یف هرض- الآ ٭ قح نیآ ؟اھلجآ

 [؟ملسلا وه هرخألا 9 حبصأ نوح رمألا راص فيك

 یف ؟هتیمدآ تحیتساو ؟هتمارک تحمیبٹسآو ؟ هدم حیبشساو ؟همد حیبتسا فیک

 نعالاب ضارعألا راجو تاردشا راجو صرصللاو نومرجا هيف عتمتسي ىذا تقولا

 !؟ناطلسلاو لالو ءةحارلاو

 ةيغاطلل اوقفصو اوسمحتو اودي فيك لب ..هلك اذه ءأزإ نويريونتلا سدخ فيك
 أ ؟نيملسلا ءامد نم امد رطقت هدیو

 !هیوت لک هعم طقسیو ..یوعد لک هعم طقست یذلا یر! هنإ





 نامزلا نم نيذرق ىهريونتلا ةايصح

 مئاسلا دالب ضعب ىف نامرلا نم نينرق لالخ ريوعلا ةليصح ىصحت ىكل
 ةرم ةم آلا ضارمآ ضرعتسن نأ اتيلع «یرخآ دالب یف لقالا ىلع نرقو «یمالسإلا

 ًاهيأو «هنم ةمألا تقشو ريوتعلا ةكرح هعجلاع دق ضارمآلا هذه یا :رظتنو ؛«یرخا

 اهيأو ءةلواحلا مغر هجالع ىف تلشف اهيو ؛هبلإ تفعلت مل اهنال جالع الب هشکرت

 , ىطاخ ج الع ةجيعن اءوس دأز

 ةلازإ ره لوألا «نيمهم نيرمأ ىف تحج ريونتلا ةكرح نإ ىضالا لصفلا ىف انلق
 ةروص ىف ةيمالسإلا ضرالا ىف هترشن دق ةيفوصلا تناك ىلا ءةفارشأب قلعلا

 دلاومو . تارمألاو مهنم ءايحألا- قرطلا خياشم ىلإ بست قراوخو تامارک
 داختاو ىعسلا نع دوعقو «تاقوألاو لارمأآلاو درهجلأ اهيف قفنت 4 تأرضح و

 ءاعدلاو رذنلاو حبذلاب «ءايلوالل» برقعلا قيرط نع تاجاحخلا ءاضقب أقلعت بابسألا

 اهنا مارح وأ رفک اهنا ىلع ةينوكلإ مولعلا ىلإ ةرظملا ةلأزإ وه ىناثلاو . تاولصلاو

 .ةيعرشلا مولعلا نع لخشتو رافكلا دنع نم ىتأت

 ىجري نكي ملو «ةمألل ةيقيقح ةضهن ىأل ةمزال نيضرملا نيذه ةلازإ تناك دقو

 نعرظنلا فرصب «نرلاجلا نيذه ىف هيلع ناك ام ىلع رمآلا لظ اذإ حالف ةسألل
 ةلازإ ىلإ حست مل-انلق امك - ىهف ,اهنم قلطنت ريونحلا ةكرح تناك ىتلا ةيفلخلا

 ءاهيلع ءاضقلاو ةديقعلا ءاصقإل ةلواحم ىف لب ةديقعلا حيحصت لج نم ةفارنلا
 جيحصتل اهب مامعهالا ةراثإو ةينوكلا مولعلا لاخدإ ىلإ عست ملو ءكلذ ريغ هللا داراف
 ريغ ةرتف نوملسملا هقّبطو هللا هلزنأ امك ءةرخآلاو ايندلا لمشي ثيحب سالا نيد
 ءاصقرأ مهبناج نم ةلواحم تناك امنو «خيراتلا ىف ةذف ةراضح- هب أوعشلأف ةريصق ریسک

 نيينس امك ) كلذ ريغ هللا داراف «هدع سائلا مامعها ليوحتو هلامهإر ىعرشلا ميلعتلا

 . ( ثي دخلا قايس یف



 حلاسص ىفو «ةمآلا حلاص ىف ميتاوخا تناك دقو . لاقي امسك ميتاوفألاب ةربعلا 1

 صلخش و ۔ارصلخت نق ًاناوعأ تادجو ذإ ءدعب امف ثواج ىتلإا ةيمالسإلا هک رسا

 راصو ءاهب اوسرمتف ةينوكلا مولعلا ىلع اولبقأو ءةيفوصلا تافارخ نم مهم ریثک

 يلوا ا یوق یف كاذو اله دعاسف يف نیقوفعم مب رک

 مقام تا اا ا ارا
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 ا شيعت تناك ىذلا ماللار ملظلا نم ةأرملآ جارخإ

 ول ءاریشک لقا تاییاسلاو ءاریٹک رثٹکآ نوکت نا نک ناک تایباجیإلا ہذه نکل

 .هريغ قيرط ال ىذلا قيرطنا وه هنآ ىلع رصتو ؛ ىبروألآ جهلا ةكرلا ذخيحت مل

 لهاجل ا ناك ءاوس «لهجأ ىف ريخ الف «ةأرلا ميلعت كش الو تايباجيإلا نم ناک

 ولو قف الأ قسط طو ةفارخاب فلغم ر :«لهاجب هقصن ذ عمتچجم مدقدب الو .ةآرمأ وأ الجر

 . ملعلا نم ةورذلا ىف رخآلا هغفصن ناك

 . ثللذك اهيل | معجم ةرظن ريغتو ءةأرملا ىلإ لجرلا ةرظن ريخت : تایباجسیإلا نس ناکو

 اشا تراص یب . دح هب لفحي ال المهم اسك الو ءءايشألا نم «ًاشيش » دعت ملف

 ,حقاولا ةحاس نم ةسوملم ةحاسم لتحيو : ىباجميإ دوج و هل ايناسنإ

 زودت تناك یذلا قلغلا قیضلا ريما نم ٤ھ اهقفآ عي عيسوت تایباجیرلا نم ناکآو

 درف ىلإ درف نم فلتخت دق بسنب هلك ملاعلا ىلع لطي «بح را قفآ ىلإ «هیف

 بسس راو حسو لاوح ألا عيمج یف هدکلو «ةصأشسإ هتامأستشاو ةتادا دست سا ایس

 موقتو دلتو لمحت نأ : لبق نم هيف شيعت تناك ىذلا دودحملا قفألا كلذ نم ىلعأو

 ديك وأ «ةأرمآ نس ةآرمأ ةريغ ىف ةقاطلا ةيقب فرصت مش «تيبلا ىف لجرلا ةمدخب

 , تاياورلا قيشلتو تاروعلا حبتت تو ةميمنلاو ةبيغلاو دسصلا وأ ءةارمال ةارمإ

 هب ميقتست ىذلا دملا نم ريثدكبرشكا «كلذك ةريفك تئاك تايبلسلا نكلو

 .ميلس حمتجم ىف رومألا
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 ءاهل اتييزت اهمسأ ريخب اهتيمستو ؛ةشحافلا رم نيوهتو ىقلخلا داسفلا اماف

 رمأف «عيجشدلا لئاسو للكب اهيلع اعيجشتو «سادلا سوفن ىف اهرمأ نم انيوهتو
 اهدم ءورقملا مالعإلا لئاسو ىف ىرجي امو ؛هيف لداجي و «هيلإ راشي نأ نم حضوأ

 وآ «هنع عفادی ن دحأ كلم ال تيحب ءوسلاو ةعاشبلا نم وه ؛روظنملاو عومسملاو

 .هدوجو رربی

 ةيأ نايك لكاأي هنأل ريطخ هتاذ ىف وهو دلا اذه دنع فقي مل ءوسلا نکلو

 صيلقتو انئادقإو انبيوذت ىلع انؤادعأ هيف لمعي ىذلا تقرلا ىف «هيف ىشضتي ةمأ

 . ىنويهصلا ودعلا ةصاخو ءمهحلأصأل انريخستو اندابعتساو اندوجو

 ارهاظ نكي مل نإو ‹ قالخألا داسفإ نع لقي ال انرظن ىف ةرملا + ليجرت ١ نإ

 . ىقلخا داسفلاك نايعلل

 ىلع اهب اترك ذي هللا باتك عئعف ام ىتلا- ىشنالاو رك ذلا نيجورزلا قلخ ةمكح نإ

 وأ «ةلجرجحسم ةارماو لجر ءاوس . .ادحاو نآسدجلا حبسا أاذإ لوزت ‹هتايآ نم ةي اهذآ

 ىتلا +عمتملا ةيببل فالتإ امهالكو ؛ةرطفلل داسفإ امهالك .. ٹناتسم لجرو ةآرما

 لکل نیلئامتم ال ۔ نیلماکتم نیسنج یلع ۔ریبخلا فيطللا رهو اهقلاخ ايماق

 عمتجمو «ةطبارتم ةرسأ هنم جتني «ىح لعافت امهنيب ىرجيو «هصئاسصخ امهنم

 : هللا همرك ىذلا « ناسنإلاب » قيلت ايلع قافآو «قالخاو ميقو «كسامتم

 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو رسلا ىف مهادلمحو مدآ ىنب امرك دقلو 8

 )٠. چ الیضفت انقلخ نمم ریثک ىلع مهاشضفو

 مكنيب لعجو اهيلإ اولكسعل اجاوزأ مكسفئأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو ل
 .(") 4 نوركشتي موقل تايآل كلذ ىف نإ ةمحرو ةدوم

 ساسأ ىلع طالتخالاب وا ءدالوألا جهانم ىلع ميلععلاب ءاوس- ةآرلا لج رب نيحو

 ىسغنلا دادعأإلا وأ «ةصاخ ةفصب ةيعماجل او ءةفلتخلا ميلعشلا لحارم ىف « ةلامزلا و

 ةرظن ءشنلا ةيبرتو ةمومألاو تيبلا ىلإرظدلاو « تيبلا جراخ ىف لمملل ىلقعلاو
 هلك اذه ثدحي نوح اهردق نم طحو ةأرملا ةساركل ناهشما هنآ ىلع ءاردزا

 )١( ءارسإلا ةروس ]۷٠[. ٠ مورلا ةروس ( ۲إ ]۲١[.
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 ككفت ىف ءاوس «هتاليو نآلا برغلا ىناعي «ىرشبلا عمتجا ىف ريبك داسف ثدحي ٠
 لجرلا ءاقش «جودزلا ءاقشلا وا ذدوذشلا راشن وآ «ثادح-آلا جونج وأ ةر لأ

 ةرسألا ءبع عم جراخ ا ىف لمعلاب ةرملا ءاقشو ءةرسألا لخاد سكاشلا «ليمرئاب د
 ملأ دوجو مدع ةجسيحن ىسفدلا درشتلا نرم لافطآلا باصأ اع الطف ء لاغطألاو

 قلقلاو ةيبصعلاو ةيسقنلا ضارمألا ةبسن عافترا ىف هلك كلذ رثآو ءةمومألل ةغرفعلا

 راسلارهغرخ 7 اراسم «ةآرملا ريرحت » ذختأ ول اهنع اتادغأ ناك ام ةريشك رورش
 اريونتلا ةكرح هيلع ترصآ ىذا یبرو ألا

# # ¥ 

 نم الدب «هتاسدقمو نيدلا ىلع اموجه اهلك تناك دقف «ركقلا ةيرح- ١ امأ
 ةرعف ىف هباصأ ىذلا دومجلا دعب «ىمالسإلا ركفلا ىلإ ةيويحلا ةداعإ ىلع لمعلا
 .دوك ر لأ

 . تقولا تاذ یف ةريطخو «ةريخك تايبلس رمألا اذهل كاكاو

 هجشنأ امم ءىش نكي ملف !ديلقتلا ةبراحم ىف ديلقتلا ىه ىلرألا ةيبلسلا
 امف .مهسفنأ نييريونتلا دنع نم ارداص الو اليصأ مالسإلا ةمجاهم ىف كويريونتلا
 ىف برغلا باك هلاق ال ةكيكر ةمجرت وهف همرمع ىف نيدلا دض مهتاباتك نم ناک
 مل نيدلا نم ةفيزم ةروص ارمجاه ءالوھ il ءاغنآ هيلإ انرشإ ىذئا قرافلا عم «ني دلا

 نيدلإ نومجاهي تويريرنتلا امديب ءهلك نيدلا ىلع الهج ۔اهوممعو اهریغ اوفرعب
 «نيقامح عقاولا ىف نوبكتريف «ةفيزملا مهتعاضب ىف كغلوأ هلاق أم هيف نولوقیف «قا
 حصي نأ نك ىتلا هعضاوم ريغ ىف مالكلا عضو ةقامح-و «ةريصب ريخب ديلقتلا ةقامح
 ‹«نوقرششسملا هلوقي امل ديدرت وهف تاذلاب مالسإلا دض مهتاباتك نم ناك امو !اهیف
 ةقامح :4 !نيتيئالقع » نيتقامح ىرخأ ةرم نوبكتريف !ءارتفاب ءارتفاو فرح اغرح
 نيذلا ءءىشلا كلذ ءادعأ نم ءىشلا ىلع مكحلا ذخأ ةقامحو «ةريصب ريغب ديلشعلا
 !ءادعأ مهنأل ءادمآ ريغ ماكح ةهادب مه



 .') 4 مهتلم عيتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كدع ىضرت نلو طط
 .(") 4 دق كفإ اذه نولوقیسف هب اودتهي مل ذإو

 ريخألا فدسلا وه ىذلا_ سوقنلا ىف نيدلا ىرع نيهوت نآ ةينانلا ةيبلسلاو

 ةقيقلا نيف مظعأ «عمتجلا ىف ًاميظع ارش ثدحأ دق ناكم لك یف «رکفلا رارحأل »

 !نيفرظلا قرافو نيني دلا قراغل ؛هتاذ برغلا ىف هثدحأ ىذلا رشلا نم

 ىفأامخض ابقلخ اداسف ساتلا سوفن ىف نيدلا نيهوت ثدحأ برغلا ىفف

 كانه اهب تررح ىتلا ةروصلا ىلع 4 ةارلأ ريرحت » نم تاشن ىتلا ةيسدج ا ىضرفلا

 مهريك ذتو «هللاب مهريكذ تب سوفنلا ىف نيدلا هغشدي ىذلا ىقلخلا عزاولا لاوز عم
 ؛ىبرغلا حمتجلا ىف ةمخض ةيويح ةقالطنا هتاذ تقولا ىف ثدحا هنكلو ,ةرخآلاب

 نع الطعم « قالطنالا نص اقوعم ناك .. ةيبروألا ةسيفكلا هعلخم امك  نيدلا كلذ نأل

 یف رشلاو ريخلا طلتخا اذكهو .ايندلا ةايلا رومأ ىف طاشدلا نع ادعقم «ةكرحلا

 فكشويل یتح «یدامشی لظ رشلا ناک نإو ؛كابه «ركفلا رارحا » هب ماق یدڈلا ده ا

 . فاطملا ةياهن ىف رينا لک رمدي نا

 .ریخ ریغب اهلك ارش رکفلا ریرت یف مهدوهج تناک دقف انویریودت اما

 «سرفذلا ىف نيدلا ىرع نيهوت امئاد بحاأاصي ىذلا ىقلخلا داسفلا نع الضفف

 عزاولا فعضأ نوح تلحسفتساو تشفت ةريشك اضارمآ نإف ءادبآ هنع ضلخعي الو

 دلو اهضعبو «عأستأ اأ هقاطن عستاف قيض قاطن ىق ادوجوم ناک اهضعب «یٹیدلا

 .نيدلا ميجحن هيف ببست ىذلا غارفلا ىف

 نودو ةيقيقح حور نود ةناخلل ادس تابجاولا ءادأو ءلمعلا ىف ريوزتلاو «شخغلاف
 ىف نكلو ةدوجوم اهلك تناك «لماعتلا ىف ءاوعلالاو عادخلاو «ناقتإلا ىلع صرح

 وأ بهذ املف .ًاهراشعنا نود الئاح فق تئاك نيدلا نم ةيقب نأل . قيض قاطن

 لوصآ نم الصا تراصو ءاهقاطن عستاف «لئاح كانه دعي مل «نيدلا ذوفن- فعضأ

 لمكي ىتح هسأر ىلع تفقو اذإ الإ الماع نمات نآ عيطحست ال .«!ررحتملا» عمعجلا

 نم هنكمت مل كنال كيلع قناح «هل كتبقارم نم قياضتم وهو ذنعيح لمعيو «لمعلا

 ١ ( فاقسالا ةروس (۲ 9 ء[١1۲ ]1 ةرغيلا ةروس ]١١[,
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 وأ فظوم هايإ كدعي دىعوب قثت نأ عيطتست الو .هيلع دوحعت ىذلا عادشلاو شغلا
 الإ كنم صالخ ال هنأ دجي نأ ىلإ هيلع ددرتلا موادت ىتح ةعنص بحاص وأ لماع

 . هتم هتيلط ىذلإ لمعلا ءادأب

 كال «ديدشلا متكعلاو ةيرسلا نم رج ىف نكل عمعجلا ىف عقت ةوشرلا تناكو

 . ةوشرلا تحبصأف « قاطنلا ةدودحم ةوشرلإ لظحف ؛فاخي ىشارلاو فاخي ىشترملا
 متي ال حبصأ لب ؛ىیشترلاو ىشارلا هب نلاععي ءاینلع ارم ۔ ینیدلا رجاحل ا لاوز دعب

 ال ىذلا ىلجلا حضاولا كقح بلطت بهذتو - كبر محر ام الإ- ةوشرب الإرمأ

 !؟كقح ذخاتل عفدت مك : كل لاقيف هيف ةهبش
 «مارتحا الو هل فرش ال نم هب موقي «عمتجا یف ادوجوم مارحلا لالا لک ناک و

 لينو ءارثلا ىلإ سالا نم ريغكل ربك ألا ليبسلا وه حبصاف . قاطدلا دودحم ناك كللذل

 س هتورث ردق ىلعو - ةورشلا بصاص مرعحت تراص سانلا نال !سانلا نيب مارتح-الا

 « !موقلا ةيلع» نم حبصأو . .اهتفاظن وأ اهل ىدمو ةورشلا ردصم نع رظنلا فرصب

 مهو هثورقويو سائلا هيلع ليقيو تاردسلا ةراجت وأ ضارعألا ةراج ىف لمعي نم

 نم عمشجا یف ناک ام لک مغرو «دیعبریغ دهع ىلإ تاقوالا نم تقو یفو
 ءافو كنيد ضرتقملا یىدۋيو أ قاروآ ریپ نوضرقيو كوضرتقي سايلا ناک ہ فارحتا

 تادنسلا تحپصاأف . .هدض ادنس تلم ال ضرقلا أامنيب «هللا نم افوخ-و «ذهعلاب

 . نيد ترا ىلع ردا وهو لطاقم نيدلآو ءاهباحصآ ىلع لک ۇث تانامألاو ؛روزت

 نم هجارخإو «هلام لکاو «هکیرش عادخ ةلواحم ىف لک نوقباستی ءاکرشلا حبصاو
 هج ابرآ ىتۇي عورشلا ادي لآ ددم نيديلآ رفص ةك رشا

 ةماعلا ةنسلا يلع ىرجيو «هرارسآو هلامو هضرع لع هراج ناي راجا ناکاو

 ليربج لازاس :  هلت هلوقل كلذو !راسج عيا ىلع ىصو هع ىلا نإ مهلوش
 ام برقا - یتات بئاصلا تراصف () «!هثرویس هنآ تددظ یتح راج اب ینیصوی

 . لأم الو ضرع ىلع نمتؤي ال یذلا راجا نم یتأت

 ,يراخبلا هجرخا ( ١
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 یف نیدلا یرع نیهوت نم تشفت وا تمن اهحرش لوطي ةریٹک یرخآ ضارمآو
 ءنيملسملاو مالسإلا تدهطضا ىتلا ةيغاطلا ةمظنألا ىديآ ىلع ةصاخو ‹سوفتلا

 . نريريرنتلا نم دييأتلار بيحر تاو ىضرلا عضوم تناكو

 رورشلا هذه لك ثادحإ ىلإ اوعسي مل نييريونعلا نإ لوقن فاصنإلا باب نمو

 ةروطخ اوردقي مل مهتأل ءاهدع مهتيلوغسم كلذ عم نولمحب مهدكلو «عمتجلا ىق

 .سرفنلا ىف نيدلا ىرع نرهوت ىلع اولمع نوح هيلع ارم دقأ ىذلا مرج

 %# + #+ 

 «نيريونتلا لمع ىف تايباجيإلاب تايبلسلا طلتخت ةيسايسلا قوقحلل ةبسنلاب

 یف اھرثآ وحن یتح تایباجیإلا ىلع تایباسلا دیزت یرخآ رومآ یف انیار امکو
 . !ةيأهنلا

 دق اوناک رم وهو «مهماکح ىلع اقوقح مهل نآ سائلا ریک ذت تایباجیإلا نمف

  ىئإ » :لوقياهبحاص ناك ىتلا ةدشارلا ةفالخلا تباغ ذم «ديعب نمز نم هوست

 )٩٥ ۾ ینوموقف تاسآ نو «ینرنیعاف تدسحا نف مکر یخب تسلو مکیلع تیلو

 یتح یوق مکیف فیعضلاو ءهنم قحا ذخآ یتح فیعض مکیف یوقلا » :لوقیو
 ال هل لاقيف :ارعيطآو !وعمسا سانلا اهيأي» اهبحاص لوقي ىتلاو (۲) ۽ هل قلا ذآ

 «هب ترزعثا ىذلا دربلا اذه كل نيآ نم انل نيبت ىتح ةعاط الو اتيلع مويلا كل عمس

 حمسن ارم نآلا :هل لاقيق ء«نيبيو بيجي لب «ةلءاسملا ىلع ريكعسي الو «بضعي الف

 هب مسحت تناك ام اوبهذو جهنلا اوريغف مهدعب نمو نويومألا ءاج مث (") !عطنو

 نم الإ مئاظمر ساتلا ىلع ةدش هب أرلديتسأو ؛ ىج دوم لدع نس ةدشارلا ةفااشلسا

 مكاحلل رمألا اركرتو مكحملا ةسايس نم مهيديأ اوضفنو «سانلا ىسنف - كبر محجر

 !ربصلا ناكف فسع ءاش نو ءيا ناكف لدع ءاش نإ

 <هلأمعأل اهحبقارم بوجوو «يكاحلإ ىلع ةمألا قوقح ةيضق كويريونتلا راثآ

 . .هدوذدح زواسشپ نیحس هتېساحیمو

 . هدعي نم هنع هللا یضر رمغ ةلرقو «هدع هللا شر رکب یبا ةلوق هله ( ) ١

 , هن هللا يضر رمح عم ٹدح الس ( ۳ . هع هللا يضر رکب یبآ ةلوق هله ( ؟ )
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 !نکلو .. محنت

 ىلع ايقيقح مهفطع نكي ملو . .ةيضقلا نوريشي مهو ةيفاص مهتين تناك ام
 ءاهقرقح تلانلو ءرامضملا اذه ىف ةمآلا تمدقتل نذإ كلذك ناك هتيلو اريهامجلا
 اهلذتستو اهرهقت نأ ىخيراعلا نايغطلا نارلأ عشبأل حمست ملو ءاهنم اشيش وأ
 !اهقرقح- نم قح لکو اهتمارکو اھنمآ اھیلستو

 ةلودلا ىف الشم ىمالسإلا مكحلا ةمجاهم ره مهكرحي ىذلا حفادلا ناك دقل
 نم ىثامشعلا مكحلا ملاظم اومجاه مهنآ ولف .لطابلاب قلا طاتخي انهو .ةيئامشحلا
 نسحو ايندلا باوث اهب نويسكي ةمآلا هذهل ةلئاه ةمدخ اودال ىمالسرلا ىلطنلا
 ادب ىتلا ةحيحصلا ةيمالسإلا ةروصلا ىلإ ةدوعلاب ةاعدلا ىداني نوحف .ة رخالا باوٹ
 دهشتسا ولو «مهتوعد ىف ىذالل اوضرعت ولو یلوآلا هتریس یمالسإلا مکحلا اهب
 نيتمدخ ةمالل نودؤيس اوناك دقف دهشتسي نأ هل هللا ردق نم كلذ ليبس یف مهدم
 ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ةظفاحلاو ءاهيلإ ةبولسللا اهقوقح در : دحاو نآ یف نیتلیلج
 ءاضقلاو ءاهيلع ءاضقلل ةعطرت اهئناكر أ ضيوقتل مهدهج لكب ءادعألا لمعي ىتلا
 .اهئأرو نم مالسإلا ىلع

 نأ و ء«ېکځاپ هل ةقالع ال مالسولا نآ ساس ىلع مهتوعد نوعشدي نیح مهنکلو
 اهيذف اوزكر ىتلا مهتسهس ىف ءادعألل انوع اوناك دقف ءملظلا عبنم وه مالسإلا
 . هتاذ مالسإلا ىلع ءاضقلل اديهمت ةيمالسإلا ةلردلا ىلع ءاضقلا عو «مهدوهج

 .ةدحأو هذه

 مل ةيبرخلا ةيطارقعيدلا ةقيرط ىلع ةيسايسلا قوقحل لا ىلإ اوعد نيح مهنأ ةيناشلاو
 اوناك لب ء() ةيطارقمي دلا تايباجيإ نم ةدافتسالل ةمألا ةخيهتل ىقيقح دهجب اوموقي
 اوسزاميل عقاولا ضرأ ىلإ اولرني نأ نود «نوملحي ةيجامعلا مهجاربأ ىف نوشيعي
 ةاعد !ونوكي مل مهنأل .اهقوقح ىلع ةظفاحلا ىلع ةمألا اوبريو «ءلعفلاب ةرعدلا
 !نيدلا ةمجاهم لوألا مهمه ناك امن ءنيصلخم نيبرم الو ؛«نییشیقص-

 !اهتايباس نع رظبلا قرص ( ا
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 مشبلا نايغطلا فص ىف فوقولا نم «لبق نم هيلإ انرشأ ام ىهف ىفاثألا ةعلاث امأ

 زجمعت ادح- ةيشم-ولإ نم تغلب لئاسوہ :«ىمالسإلا دملا ىلع ءاضقلل هب ءىج يذلا

 ةداشوال مهمالقا لنودنجیو «تروضغاطلا كوديۆي مه اوناکو «هقصو نع ةغللا

 . هيلع اهنرفضي ىتلا ةفئارلا تال رطہلاب ةمألا ليلضتو ؛همارجب
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 اولعف اذامف ضوهنلا نم اهعنمو ةمآلا دسج ىف لغوت ىذلا بيهرلا ىثالفلا اما

 ىذلاإ «سغنلا رصقو ؛طيطخملا هركت ىتلا ةيوفعلاو «ماظنلا هركت ىعلا ةيوضوفلا ؟هيف

 !؟نوعیطتسی لهو ؟هجالع یف !ورکف له . ةعرسب عیغطنيو ةعرسب لعتشي

 نولزثپ ال ؛ةيجاعلا مهجاربآ ىف نوشيعي مهو ءاهلهأ نم اوسيلف ةعاطتسالا ام

 ةعشدت مهعشدتو ءسانلا عئابط ريغتل دهج او قرعلا ىلإ جاقحت ىتلا «عقاولا ةحاس ىلإ
 . ةذيرم ةلعاف ةيوق ةداج «ةديدج

 اهل ساتلا ةباجحساو «لهس لالحتالار بيستلا ىلإ وعدت ىلا راكفألا رشن نإ

 ةرباشلا ىلإو دهجلا لذب ىلإ جاعمتو ءءانب ىلإ جاشحت ىتلا راكفألا ام . ةعيرس

 .فضلعخم اهرمأف ءةعباتلاو

 رئارغلا قالطإو « ؛ىجا قالخا لح نكي مل «هيلإ ةجاتحم ةمآلا تئاك ىذلاو

 ؛فسافسلا ىف ةقاطلا قافنإو ءدالرألاب تانبلاو «تانبلاب دالوألا لغشو «تاوزنلاو

 . ىقيقحل ا اهبل نود اهئايزأو ةراضحا لاكشأ ءارو ىرجلاو

 ةديحم ةيوق «ةديدج سس ىلع ءءانبلا ةداعإ ىلإ ةجاتحم ةمألا تناك دقل

 اهب ىهتنا ىذلا نسألا دوكرلا تاوتس ىف اهعيزعو اهتيويح نم هتدقف ام ةداعتسال

 . ليسلا ءاثغك ءافغ نوكت نا ىلإ

 یف اهل ءاکرش نوکنل ءایروا لم حبصتن نآ نییریودسلا یوعد تناک دقلو
 ؟انلصو ءىش یآ یلإف «بامی امو اهتم دمحی ام ةراضحل ا

 ًارسأ وآ مهلثم لعفلاب انرصو ءاّبع هنم اتبيع دقف ةراضحلا هذه نم باعي ام اماف

 . داسفلا ناول نم تايئاضفلا هثبت ام ىفكيو !مهنم



 هدنع ةعرع الو «هل ةيتاذ ال دلقللاو .. نودلقم اننآل هيلع ردقن ملف دمحي ام امآ

 .دهجلا لذب ىلع هل ةردق الو

 . تاہشعلا ًاهدعقت ال ةرباثمو باعصلا اههجو ىف فقت ال ةمزعو :یقالخار

 ةعرعلا دقعغيو ءةلقحسملا ةبتاذلا دقعفيو ءةلاص ألا دشتضي هنال كلذ نم ءىش

 .ةلعافلا ةيباجيإلا

 لقالا ىلع نامرلا نم نرقو ؛رصم لثم دلب ىف نامرلا نم نيفماك نيترق ةبرج هذهو
 نم أدیزمو ‹«فعضلا نم اديرم الإ عقاولا ملاع ىف تنج افام . . یمالسإ دلب یآ یف

 ذاخثأ نع زجعلاو +: تاجشلاو هيلا نم اديزمو «برخلل ةيعبتلا نم اديرهو فلما

 . . .نيطسلف تعاض هلک تللذ قوخو

 !مالسإلا برحب نولوخشم نويريودعلاو
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 مالسالل ليقتسخلا

 نم نينرق وا ترق لالخ هرسدق ام رشک ةمالل ارمدقي نأ نويريرنتلا عيطتسد ال

 نم ادیزمو ءةيقلخلا ىضوقلا نم اديزمو «مالسإلا ىلع موجهلا نم اديرم الإ ءنامزلا
 . عايضلا نم اديزم ىلاتلأيو . برخ ةيعبحلا

 ثعبي نا نم ىذلا هفلحو وش .مالسرلا ىلإ عرجرلاب الإ ةسألا هذهل لآ الو

 .ديدج نم قلطدتو ءاهعيفاع هيف درتست اديدج اشعب ةمألا

 .اهلوأ هب حلص اجب الإ ةمألا هذه رخآ حلصي ال

 مالسإلا نم اليدب نوكعل تغب ا: ٻ یتا ؛ريونشلآ ةكرح نأ هللا ر دق بیجع نمو

 ىه «ةرينتسم ةيمالسإ ةكرح اديج اديهت- هيف تلاشف امو هيف تحج اب ۔ ٽئاک
 قيرط یهو «لبقعسملا ىه اهنأ اهلك لئالدلا لدتو ءةحاسلا ىف نآلا لمعت ىتلا
 . صال

 نم سانلا نم قیرفغ صیلخت یف ںیوتتلا ةكرح اھیف تح یتلا تاحاجننا نإ

 مرلعلا ىلع لابقإلاب سانلا عادقإو اهلكارتو اهدوعقو اهمأاهوآو ةيفوبصلا تآقارضس

 هللا نم ردقب تءاج ىتلا ةيمالسإلا ةكرحلا تدمأ دق ءاهب لاختشالاو ةيئوكلا
 ىلإ لوصول لدبي دهج نم دمال هنأ هللا ناس نم ملعي «ملمحم روم بابشب
 حلستلا نم دبالو «باپس الآ داتا نم دبالو ةقداص ةر نم دباو ‹«جئاعنلا

 .ثادحا نم ملاعلا ىف ثدحي ام ىلع عالطالا نم دبالو «ملعلاب

 ةهأقتو ءاهقافآ ةيدودحمو ءاهتلاهجو ءاهتلزع نم ةآرملا جارخإ نأ امك
 مهف ىلع ردقآ نك «تايعاو تاملععم ءاسدب ةيمالسإلا ةكرسلا دمأ دق ءاهتامامتها
 ةمأسملا ةارُلا رود زاربإ ىلع ردقآو , هتامامخهأ ةعفرو هقافآ ةعسو هلومش ىف مالسأإلا
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 ةأرملا ذخاعل باسجحلا علخ نم دال هنآ نييريوتتلا ىرعد تايدحستسم «مالسإلا

 .ءايح الو لجخ الب لجرلاب كاكعحألا نم دبالو ءاهتناكم

 ةكرحلل أددم ناك دقف «اهتايبلس نم ناك وأ ريودحلا ةكرص- هيف تلشف ام ام

 .رخآ بناج نم ةيمالسإلا
 دق «هتازاجنإو هتالاجرو هخیراتو هثدابمو هميق ؛ مالسإلا ىلع رمتسلا موجهلا تإ

 تيسن دق دوكرلا ةرتف ىف ۔ تناك مالسإلا ةمظع نم بناوج ىلإ نيملسملا ظقيأ

 نريريونتلا نم مهعايشأو نرقرشتسلا موجه نإف .اهعاعشإ تدقفو اهقيرب اقطنا وأ
 نييلصألا اهباحصأ ءامسأ وأ مهئامسأب اهنورشنيو نيقرشتسللا راكفأ نومجرعي نيذلا

 .:مالسرلا نع عافدلا» ةكرح يمسي اميف لعف در تثدحآ

 مرهنملا عافد ناك دقف «ةميلس ةكرح هتاذ ىف نكي مل «مالسإلا نع عافدلا »و

 ناك هنكلو .حارجلا دمضي ناو «تانعطلا دري نأ هدهج لراعي ؛«مرجسهلا مامأ

 لك نم اهشونت ماهسلا ىلع تظقيت دقو ءاهعظقي ءدب ىف ةمآلا لاح عم ايقطنم

 نييمالسإلا نيركفملا ثحب هنأ وه ؛ لاح یآ یلع ادیفم اناج یوح هدګل» «بناج

 ايازم نم اورشنف «نيلطبملاو نيرعفلا تاهبش ىلع !ودريل ىمالسإلا ثارتلا ىف نوبقني
 ةقيقحب سانلا ىعو دازف «هيلإ تفتلم ريغ وآ الوهجم وآ ايسدم ناك ام مالسإلا

 لك ىف نيدلا أذهل ًامئاد بولطلا ۾ نابلا» نم اذه ناکف «ةلماكتلا ةلماشلا مالسإرلا

 :ًاهيلع نمو ضرألا هللا ثري ىتح ةثعبلا لوا نم «لايجألا نم ليج

 )٠. 4 نوركفعي مهلعلو مهيلإ لزت ام سادلل نيبعل ركذلا كيلإ املردأو
 ةجوملا اهدعب تءاجو . .رودقملا اهدعوم ىف «عافدلا» ةجوم تهعنا دقو

 ىلع درلا سیلو ءاساسأ تايبلا هب دصق ىذلا  ثأيبلا و ةكرح ىف ءةحيحسصلا

 ىلع مرجهلا ةجوم- كلذك رودقملا اهدعوم ىف- ةفلاث ةجوم تءاج مث .تاهبشلا

 ساغلا نيعإ ىشغ ىذلا شہغلا ةلازإو ءاهتايبأسو اهتاروع نايبو ةيبرغلا ةراضحلا

 ةزيحشلأ «مالسإال ةيداعملا ةيبيلصلا اهفقاوم ىف ءاهتقيقح ىلع اهفشكو ءاههاجت

 اهنايغط ىف ةيئامورلا ةيروطاربمإلا ةغيرو ءةدبتسملا ةيغاطلا ءرفاسلا ىدوهيلا ناودعلل

 ء[٤٤] لحسلا ةروس ( ١إ
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 مرتحت اهنأ تعدا نإو ءاهحلاصل مهريخستو نيرخآلا دابعتسا ىلإ اهيعسو اهت وريجو

 .دوجولا اذه نع ريبعتلا ةيرحو «دوجولا قحب هل حمستو رخال

 .ريونتلا ةكرح تايبلس ىدحإ ىلع ادر هلک اذه ناکو

 نم ساتلا نم اريك سایآ دقف ءهئافش نم الدب ضرما ديري عيطاخ حالع ميدقتب امإو

 .رخآ بتاج نم ةيمالسإلا ةكرحلل اددم اذه ناكف . . عايضلاو فعضلاو

 :رشبلا سيلو رادقاآلا ردقي ىذلا وه هللاو

 .(') 4 نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو هرمأ ىلع بلاغ هللاو $

 .(") هل نورعشی ال مهو ارکم انرکمو ارکم اورکمو م

 دنع رودقلا هدلعوم یف ءاچ ءاينآپر اردق اهتاذ ةيمالسإلا ةرجسصلا تناک لقل

 ءمالسإولا ىلع ريخ ألا ءاضقلا هب اودأرآ ىذلا ءادعالا ديك ىلع درلا ىه تناك و . هللا

 ةقالخلا تناك نإ: لاقف ءمالسإلا روتب هتريصب هللا حتف لجر ماق دقف . ةفالغللا ةلازإي

 ,(۴) ۾ دیدج نم اهتداعإ ىلع للمعن ال اذاملغ ؛تعاض دق

 “ ي ډه

 تحمم ام ءاهيلعامو اهل ام ءةيمالسإلا ةوحصلا نع انث دغ ناكلا اذه ريغ ىف

 . كانه هادلق ام اعيش انه ديعن ن انب امو «هثادآ یف تلشف امو هيف

 . لبقتسملا ىه هللا نذإب- ةوحصلا تإ لوقن انه ابكلو

 . قيرطلا ىه اهنكلو . ةريثك تابقع اهمامأو ءةمخض ماهم اهمامآ نإ

 ركفلا .«ركف» ىلإ طقف سیلو ««ةديقع» ىلإ جأتحي ديدج نم ةمألأ ثعب نإ

 رکف رغب اهفادهآ نم اهيش ققحت نآ ةفداه ةرينتسم ةكرحل نكي الو .معت «بولطم

 هجاربا یف قلعم وهو اعيش عنصی الو ‹«ىفکي ال هدحو رکقلا نکلو ,ريتسم جضات

 یتلا یھ .كرحت یتلا یه . لعفت یتلا یه ةديقعلاو .ةحاسلا عقاو ىلإ لزني ال ةيجساعلا

 ,[ د١ ] لمعلا ةروس ( ۴إ 1۲١ ] فسري ةروس ( 7 ١

 .اديلآ نسح ديهشلا مامزلا وه )٣(
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 رهو ىقيقحلا ةكرحلا زكرم لخاد نم لمحت اهنال ءاهتعيبط نم اذهو .لمعلل عفدت

 : بلقلا

 دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلب اذإ ةخضم دسجلا ىق نو الا

 .©') ۾ بلقلا یهو الآ .هلك دسجلا

 هحلسصي ام ملعیو ‹«ىقلخ نم ملعي ىذلا «ريبللا فيطللا.. ىيلاعت هللا هلرنآ ىذلاو

 . تايرظنو ايفسلف ارکف سیلو «رکف ىلع للمتشت ةديقع وه هل حلصي امو

 رکف نم هيلع لمتشت امو «ةحيحصلا اهدوصأ ىلع ةديقعلا هذه تلمع نيحو

 اووذ ةعولمهأو اهلها اهنع لفغ نيحو . تازجسملا هبشي ام تعنص «حيحسص

 . .لیسلا ءاٹغک ءا ًاورأص ىتح ءاورصحتاو

 تحج و ؛هللأ هر دش ىذلا اهقلطتم تذخاو هللا نم ردقب ةوحبعلا تءاج مث

 اهنكلو ..رومآ اهتتافو ؛رومآ ىف تلجعتو «تالاجم یف تقفخآو «تمالاجم یف

 ام حیحصتل ةصرف نم رشك؟ اهمامأو «ليوط راوشم دعب اهمامآو ءاهعيادب یف لازت ام
 اهديشرتو اهتيبثت ىلإ وه هللا ردق هاجتا نكلو. .هيف تقفخا ام كرادتو «هيف تاطخأ

 . .اهرود ءاهنإو اهيلع ءاضقلا ىلإ سيلو ءاهميوقتو

 ..تاصاهرإ هل نکلو بغ هللا ردقو

 اركام ءادعألا ديك ناك دقف «تماق ام ةوحصلا موقت الا ءادعبا هللا ردق ءاش ولف
 حور اوقهزيل مهتوق لكب اوطغضي نأ ءادعألل ايرغم ةمألا لاح ناكو «اديدع اٹيبخ

 . . نامزلا ةياهن ىلإ هنم

 مالسإرلا ىلع ءاضقلا ءادعألا هب دارأ ىذلا ثدحلا تاذ نم ةوحصلا دلوم نكلو

 .هلئإ رنق هاا یا ةراشإ

 «ةفيتع ةاجافم نيينويهصلاو نريبيلصلا نم نططخلا تاجاف دق ةوحصلا نإ مث

 ملاعلا ىف ةيركسعلا تابالقنالا نم ةعومجسم كلذل اوعشنأو ءاهلتقل !وربدف

 ءاضقلا لمأ ىلع «هتيشح-وو هفنع ىف هل ةقباس ال اشطب نيملسملاب شطبت « ىمالسإلا

 ١ ( یراخبلا هجرس .
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 ردق نم ناف ءءاتفإلا ةيلمع ىلع ىصعتستو اهرمأ لحفتسي نآ لبق ةوحصلا ىلع

 .اهقاطن عستاو ؛الاستشا تدأز اهنأ هللا

 لبقتسملا نأ دجنف «هديعوو هدعوو «هللا ننس ئرقتسن اتكلو . .بيغ للبقتسملاو

 .مااسوال
 ىف ءادعألا فرسأ دقو .. توم ال مدلا اهل مدقي ىتلا ةوعدلا نأ هللا ننس نم نإ

 . دملا ةدايز ىلإ اليبس قارما مدلا ناكف «ةرعدلا ىلع ىضقي هنآ مهم ادظ «مدلا ةقارإ

 هدحو هدبعتو «هنيد نم اهفقوم حححصت نيح ةمآلل نكح نأ هللا دعو نم نإو

 : كیرش كود

 ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحخلاصلا اولمعو مكدم اونم نيدلا هللا دعو إب
 ‹مهل ىضترا ىذلا مهيد مهل ننكميلو «مهلبق نم نيذلا فلختسا امك

 )٩(.  اغیش یب نوکر شی ال ینو دبعی ءانمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبیلو
 ..درعت ةمآلأ تآأدب ذقو

 نيترم ضرألا يف ندسفعل باسكلا ىف ليئارسإ ىب ىلإ اديسضقو
 ررأب لو ابل ادابع مكیلع اشعب امهالوأ دعو ءاج اذإف .اريبك !ولع نلععلو

 ةركلا مكل انددر مث ءالوعفم ادعو تاكو ءرايدلا لالخ اوساصجف ديدسش

 متنسحأ متنسحأ نإ اريفن رشكأ مكانلعجو نيبو لاومأب مكاتددمأو ‹مهيلع

 «مكهوسجو اوءوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذإف .اسهلف متاس نإو مكسسفنأل
 مكبر ىسع .اريبتت اولع ام اوربتيلو ةرم لوأ هولخد امك دجسملا اولخديلو

 . "2 اندع متدع نإو مکمحری نأ

 لصي ملو ءمويلا ارغط امك هلك مهخيرات ىف اورغطي مل مهنإ لب , .اوداع دقو

 ؟ديعرلا ققحت الإرظعني اذامف . مويلا هيلإ لصو ام ىلإ طق مهتاطاس

 )١( رونلا ةروس 1 ٠١[.
FA 3 ءارسرا ةروس ) ۴ ( 



 ةكرخا دأادمإ ىف هللا ردق متي ء«ليئأرسإ تاقامحو «برخلا تاقامح لالخ نمو

 .رارستساالا ٹعاوب نہ دیزم ةيمالسإلا

 هارعدو ء«ضرألا لك ىف مالسأإلا ىلع برحلا نلعأ دق ةتقامصجب- برخلا تإ

 , هة شح و یمالسإلا باهرا

 لكب ىليئارسإلا باهرا دلعأسپ هنآ ىلوألآ ةه . نيتهج نم ةضح-اد هاوعدو

 لك نم نمآ وهو ءةيمالسإلا تاسدقملا نيهيو ءاهيلع ىلوتسيو مهضرأ نم مهيلجيو
 .اهل هدييأت ىفخپ الو ایک ر ابی لہ ءهمشارج ىلع یرادی برضلا نال غدر وأ تر

 «باهرإ هناب هبولسآ وآ هنول ناک ایآ یمالس/ هاستا لک فص هنآ ةيئاثلا ةهسجلاو
 هللا عرش ميكحستب ةبلاطم لكف .هعبانم فيفجو ءهيلع قييضتلاو «هرظحب بلاطيل

 نيملسلا ىلع ناودمعلل راكمتسا كو «باهرإ مالسإلا ىرب مازعلا لکو «باهرإ

 !!باهرإ نآرقلا ظیفحم یتحو «باهرإ

 ال ىبيلصلا برغخلا نأ ضرألا لك ىف نرسلسلا نقيعسي نآ ةقامحلا هذه ةجيشنو

 ىلع رارصإلاو ءمالسإلا ىلع رارصإلا وه ىعيبطلا لعفلا در نوكيو .مالسإلا ديري
 .ءاقخ الب اههجو نع فشكت ىتلآ ؛ةمشأغلا ةيبيلبصلا برحلا هذه د هب لسا

 نم ةرطق رخآ ىلإ نيملسملاو برعلا لالذإ ىلع رصت - ةقامحب - اهنإف ليئارسإ اما
 ضرألا نوري مهو «نيملسلا ددع ىعيبطلا لعفلا در امف ء؛ةيمالعإلاو ةيداسصعقالاو

 ؟ضرألأ

 مهدوجو نع عاخدلل ىمالسإلا داها ىلإ ءوجمللا الإ : عقوتم لعق در كانه لله

 ؟بولسلا مهنايكو ءددهلا

 !مالسرلا ىلإ دوعتو



 مهلهسمأ نيرفاكلا لهمف اديك ديكأو اديك نوديكي مهنإ ظ

 . 4'٠ ادیور
 نرقلا اذه نم تاينيسمخلا ىف عقوت دق ناك یبنیوت یناطیربلا خرؤلا نآ بیرغلاو

 «فهكلا لهأ ةمرن مان دق نآلا مالسإلا نإ : لاق !ةظقيلا هذه ثودح ىداليلا

 ىف برغلا رارمتسا نإ لاقو .ةظقيلا يعاود تدسجو اذإ وحصي دق مئانلا نكلو

 هذه ريرحس ىلوتيل «مالسإلا ةظقيل اببس دجوي دق ةفعضتسلا برعشلا ىلع طغضلا

 ةيبيلصلا نكلو .خيراتلا ةربع سرد لجر نم ةيكذ ةنفل هذه تناكو )٠.. بوعشلا

 دشا نال ءاهئانہآ دحأ نم ارداص ناک ولو ءلقعلا توصل عمشست ال ةيثويهصلا

 !لقعلا تورص نم یرقأ اھبلق یف مالسإڑلا ىلع

 . عوضوملا ىف ةمهم ةطقن ىلإ تفتاي مل- كلذ عم- ىبنيوت نكلو
 تيحاص ىتلا «ةمآلا ذهل ىعيبطلا ضبنلا ىلإ ةدوعلا ىه ةيمالسإلا ةظقيلا نإ

 تلفغ دق تناك نإو ءةلصاوتم انرقرشع ةعيرأ هل تشاعو هب تشاعو نيدلا اذه

 ةنماك اهبابسأ اغإ . اهثدحتل ةيجراخ بابسأ ىلإ جاتحت ال ىهف . تقولا نم ةرتف هنع

 ةرطفلا هل بيجتست ىذلا ءةرطفلا نيد وه نيدلا اذه نوك ىف ءاوسس .اهتاذ یف

 تارعف ىهزأ وكل وآ «نیدلا اذهل ةليوطلا ةبحصلا ىف وأ ءةيئاقلت ةباجتسأ ةميلسلا

 ةياجتسا رثكأو نيدلا اذهب قصلا اهيف سانلا ناك ىتلا تارحفلا ىه ىمالسإلا خيراتلا

 امك «ةمآلا نايك ىف امئاد ادوجوم ةظقيلا لامتحا لعجت بابسأ اهلكو . هتايضحقل

 Whither In هجو ١ هباتك ىف G.41,۸اطط بج قرشتنسلا كلذ ىلإ راش

 فرحت نأ نود ةاجف ٹعینی هنآ نیدلآ اذه یف ام رطخأ نإ هيف لاق یذلآ 4 ]ا7

 !هیف ثعبنی نآ نکی یذلا ناکملاب ابدتت نا عیطتست نآ كودو ءهثاعبنأ یف ببسأا

 ىف رثؤت دق ءةيفاضإ م تاهبنم 9 درجم بأيسألا نم هريغ وأ برغلا طخض امو

 . .ثتاهبتملا

 ١۷[. ١٥١ز قراطلا ةروس ( ١ إ

 . ۷۳ ص یحبص لیبن روتک دلا ةمجرت «یدیرعل + لپقتسملاو برغثاو مالسإلاو ظنا ۲ ر



 ىف مويلا ىرجي امن ةريثك رومأ ريغتت مالسإلا ىلإ ةقداص ةدوع ةمآلا دوعت نحو

 لزنآ دقف .اهلك ةيرشبلل ةبسدلاب نكلو ءاهدحو ةيمالسإلا ةمآلل ةبسنلاب ال «ضرألا

 باستكلا لهأل لاقو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم اهلك ةيرشبلا جرخعيل نيدلا اذه هلا

 متدك امن اريشك مكل نيبي ادلوسر مكءاج دق بادكلا لهأ اي ل : ةصاخ

 .نيبم باتكو رون هللا نم مكءاج دق .ريشك نع وفعيو باتكلا نم نوفخت
 ىلإ تاملظلا نم مهجر خيو مالسملا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب ىدهي

 .(') 4 ميقتسم طارص ىلإ مهيدهيو «هئذايب رونلا

 رون ىلإ نوكت ام جوحأ-اهعايضو اهتريحو اهلالض ىف مويلا ةيرشسلاو
 ىقسيبطعلا جذومنلا دت نيح «هللا نيد ىف اجاوفآ لخ-دت نأ ىرحأو «مالسإلا
 . حيحبصلا نري دلآ ىلإ ةقدأاص ةدوع دوعت نيح ةيمالسإلا ةمألا ىف «حيحسملا

 . |۱۹ 1٥١دا ةروس ( ١ إل
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 seers rne : ةمهدقم

 م نيريخألا نينرقلا ىف ةمألا لاوحأ

 eevee ananeesrans كولسلا ضأارمأ

 r كولسلا ضأرمأ و ةديقعلا ضارمأل ةيئاهنلا ةليصحلا

 Seer saasa saa ennnns ىدقعلا فلختلا ( ١ إ

 assesses ىقالخألا فلختلا ( ۴ )
 ا یراضا فلخیتلا )۳ )

 eseren ىمذعلا فلخيعلا ( ٤ إ

 essences ىداصعقالا فلخعلا (ه)

 renner nanenasasenrsnerss eran ىبرشا فلخعلا ( ٦ر

 aes amermnnnrvHnnrrrErEaunrnn ..... ىيسايسلا فلشتلا )۷إ

 ne ........... یرکفلا فلخعلا هر

 ريربتلا ةكر ل ىربكلا تازاښإلا

 eae feranenernskrsnne ةأرلا ريرست ةيضق
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